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កមពុជi
 

ផុន វិទយ និង  
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្របអបព់ត័ម៌នii 

េឈម ះ្របេទស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជធនី ភនំេពញ 

ទទួលបនឯក ជយ ៩ វចិឆិក ១៩៥៣ 

វ រ្របវត្តិ 

្រស្ត 

្រពះម ក ្រតកមពុជបនទទួលយក្របេទសប ងំជរដ្ឋ ពយបលកនុងឆន ំ ១៨៦៣ និងេ្រកយពី 

ស្រងគ មេ កេលើកទី២បនបញច ប់េទកនុងឆន ំ១៩៤៥ ចលនេដើមបីឯក ជយបនចប់េផ្តើមមនសនទុះ

េឡើង។ ទីបំផុត ្របេទសកមពុជបនទទួលឯក ជយទំង្រសុងពី្របេទសប ងំកនុងឆន ំ ១៩៥៣។ េ្រកយពី 

សម័យ និគម កមពុជបនទទួលរងនូវករផ្ល ស់ប្តូររបបជេ្រចើន រមួមន ជនិយម ្រស័យ

រដ្ឋធមមនុញញ (១៩៥៣-១៩៧០) របប ធរណរដ្ឋ (១៩៧០-១៩៧៥) របបកំុមមុយនីស្ត/ ផ្ត ច់ករ (១៩៧៥-

១៩៧៩) របបកំុមមុយនីស្ត/សងគមនិយម (១៩៧៩-១៩៨៩) និងរបប ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញកនុងឆន ំ 

១៩៩៣។ េនែខេម  ឆន ំ១៩៧៥ កងកម្ល ំងបក កំុមមុយនីស្តែខមរ្រកហមបនកន់កប់ទី្រកុងភនំេពញ និង 

ជេម្ល ស្របជជនេចញពីទី្រកុង និងទី្របជំុជន។ យ៉ងេ ច ស់្របជជនកមពុជជង ១.៥ ននក់ 

បនបត់បង់ជីវតិេ យ រ ករសម្ល ប់រងគ ល ករបងខំេធ្វើករហួសកម្ល ំង ឬភពអត់ឃ្ល ន ចេន្ល ះពីឆន ំ 

១៩៧៥-១៩៧៩។ េនែខធនូ ឆន ំ១៩៧៨ កងទ័ពេវៀត ម បនផ្តួលរលំំរបបេនះ បុ៉ែន្តកងកម្ល ំង

ែខមរ្រកហមេនែតបន្តកន់កប់នូវមូល ្ឋ ន សំខន់ៗេនភគពយ័ពយ1ៃន្របេទស។ សមធិផលៃនកិចច្រពម 

េ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី បនេធ្វើឲយកងទ័ពេវៀត មដកេចញពី្របេទសកមពុជ និងបនកំណត់ករ 

េបះេឆន តែបប្របជធិបេតយយ និងបទឈប់បញ់គន  បុ៉ែន្តបក ពួកែខមរ្រកហមមិនបនេគរពេ យេពញ 

េលញេនះេទ។ ករេបះេឆន តេនឆន ំ១៩៩៣ គឺជករគំ្រទ និងផ្តល់ហរញិញវតថុេ យអងគករសហ្របជ- 

ជតិ េដើមបីជួយ ្ត រ្របេទសជតិេឡើងវញិ េ្រកមករដឹកនំេ យរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ។ ករ យ្រប រ 

្រទង់្រទយតូចកលពីឆន ំ១៩៩៧ បនបញច ប់រ ្ឋ ភិបលច្រមុះទី១ បុ៉ែន្តករេបះេឆន តជតិេលើកទី២ 

េនឆន ំ១៩៩៨ បននំេឆព ះេទរកករបេងកើតរ ្ឋ ភិបលច្រមុះថមីមូយ និងបេងកើតេឡើងវញិនូវេសថរភព 

នេយបយ។ សមសភពែខមរ្រកហម ែដលេសសសល់បនចុះចូលេនេដើម ឆន ំ១៩៩៩។ ប ្ត  

េមដឹកនំែខមរ្រកហមែដលេនរស់ នមនជីវតិ កំពុងែតរង់ចំករកត់េទសេលើបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំង

មនុស ជតិ េ យតុ ករកូនកត់កមពុជ-អងគករសហ្របជជតិ េ្រកមជំនួយគំ្រទពីអន្តរជតិ។ 

ករេបះេឆន តេន ែខកកក  ឆន ំ២០០៣ បន្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ បុ៉ែន្តមនករចរចររ ងគណបក  

នេយបយ្របកួត្របែជងរយៈេពលជង១ឆន ំមុននឹងបនបេងកើតរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ។ េនែខតុ  ឆន ំ 

                                                            
1កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈ North-Eastern េទជ West-Eastern) 



4 
 

២០០៤ ្រពះបទ នេ ត្តមសីហនុ បន ក់ ជយ និង្រពះអងគមច ស់ នេ ត្តមសីហមុនី ្រតូវបនេ្រជើស 

េរ ើសឲយសនង ជយបន្តពី្រពះបី ។ ករេបះេឆន តឃំុ-សងក ត់បន្រប្រពឹត្តេទេន ែខេម  ឆន ំ២០០៧ 

េទះបីជ មនអំេពើហិង តិចតួចមុនេពលេបះេឆន ត។ ករេបះេឆន តជតិេន ែខកកក  ឆន ំ២០០៨ បន 

្រប្រពឹត្តេ យសន្តិវធីិ។ ចំែណកករេបះេឆន តជតិជបនទ ប់ នឹង្រប្រពឹត្តេទនពក់ក ្ត លឆន ំ ២០១៣។ 

ៃផទដី 181,035 km2 

្រពំែដនដីេគក  វ (541km) - ៃថ និងឈូងសមុ្រទៃថ (803km) - េវៀត ម (1,228km) 

ចំនួន្របជជន   14,453,680 (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2010) អ្រ េកើនេឡើង 1.705% (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2010) 

្របជ ្រស្ត  យុ 0-14 : 32.6% (្របុស 2,388,922/្រសី 2,336,439) 

យុ 15-64 : 63.8% (្របុស 4,498,568/្រសី 4,743,677) 

យុ 65និងេលើសពី 65 : 3.6% (្របុស 197,649/្រសី 329,038)  

ទី្រកងុ   20% ៃនចំនួន្របជជនសរបុ (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2010) 

ភ    ែខមរ (ផ្លូវករណ៍)95% - ប ងំ - អង់េគ្លស 

សន ្រពះពុទធ 96.4% - មូស្លីម 2.1% - េផ ងៗ 1.3% - មិនចបស់ ស់ 0.2% (ជំេរឿនឆន ំ1998) 

ករអប់រ ំនិង 

ករេចះអក រ 

យុ ១៥ឆន ំ ច ន និងសរេសរបន: 

76.3% ៃនចំនួន្របជជនសរបុ (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2007) 

សុខុមលភព ចំនួន្របជជនេនេ្រកមបនទ ត់ភព្រកី្រក 31% (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2007) 

្របជជន ១នក់ កនុងចំេ ម ៥នក់ រស់េនេ្រកមបនទ ត់ភព្រកី្រក  កង្វះ រ (2,100កឡូរ/ីៃថង) - 

ជីវតិរពឹំងរស់ 62.28ឆន ំ 

របបសន្តិសុខសងគមផ្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ - អនក្រកី្រក - ជនពិករ - អតីតយុទធជន និងកមមករ 

និេយជិត ( មបញញ ត្តិៃនរដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ំ១៩៩៣)2 

 

                                                            
2កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈបែនថមពកយកនុងវង់្រកចក“pursuant to provision of Cambodian Constitution 1993” 
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ផលិតផល 

កនុង្រសកុសរបុ 

$29.46 billion (ប៉ន់្របមណកនុងឆន ំ2010)

ទិដ្ឋភពទូេទ 

អំពីរ ្ឋ ភិ បល  

• ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ៖ ្របមុខរដ្ឋ គឺ ្រពះបទនេ ត្តម សីហមុនី ( ំងៃថងទី២៩ ែខតុ  ឆន ំ២០០៤) 

ែដល្រគន់ែតជនិមិត្តរបូ ចំែណកឯ្របមុខរ ្ឋ ភិបល គឺ (សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ) នយករដ្ឋ 

ម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ( ំងពីៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ំ១៩៨៥) (ជសហនយករដ្ឋម្រន្តីពីឆន ំ១៩៩៣ ដល់ 

១៩៩៨3)។ អំ ចនីតិ្របតិបត្តិបន្របគល់ឲយខុទទកល័យ (ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) ែដល្រតូវបនចត់ 

ំងេ យនយករដ្ឋម្រន្តី និងែតង ំងេ យ្រពះម ក ្រត េ្រកមករអនុម័តយល់្រពមពីរដ្ឋសភ។ 

េ្រកយពីករេបះ េឆន តឆន ំ២០០៨ មនករែតង ំងឧបនយករដ្ឋម្រន្តីចំនួន ១០របូ។  

• ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ ៖ មនសភពីរ គឺ ្រពឹទធសភ (សមជិក៦១របូ ៖ សមជិក ២របូ ្រតូវបនែតង ំង

េ យ្រពះម ក ្រត - ២របូ ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើស ំងេ យរដ្ឋសភ - និង ៥៧របូ ្រតូវបនេបះ 

េឆន តេ្រជើស ំងេ យករេបះេឆន តអសកល4 សមជិកទំងអស់មន ណត្តិ៦ឆន ំ)5 និងរដ្ឋសភ 

(សមជិក ១២៣របូ ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យ្របជពលរដ្ឋ ែដលមន ណត្តិ ៥ឆន ំ)។ 

• ថ ប័នតុ ករ ៖  អំ ចតុ ករ គឺ្រគប់្រគង់តុ ករ្រគប់ជន់ថន ក់ និងជំនំុជ្រមះ្រគប់េរឿងក្តី 

រមួទំង េរឿងក្តីរដ្ឋបល។ តុ ករ្រតូវបនែបងែចក ម ននុ្រកម (គម នតុ ករពិេសស) រមួមន 

តុ ករកំពូល ឧទធរណ៍ និង ដំបូង។ ដំបូង មនតុ ករ្រកុង តុ ករេខត្ត 

និងតុ ករេយធ។ ជធនី និងេខត្តនីមួយៗ មន ដំបូងមួយ េលើកែលងែត្រកុងែកប 

េខត្តឧត្តរមនជ័យ និង្រកុងៃប៉លិន។ តុ ករេយធ ជំនំុជ្រមះេរឿងក្តីពក់ព័នធនឹងបទេលមើសវន័ិយ 

េយធ ែដល្រប្រពឹត្តេ យេយធិន ឬបទេលមើស ែដលប៉ះពល់ដល់្រទពយសមបត្តិេយធ។ ដំបូង 

មនចំនួន ២១ ឧទធរណ៍មន ០១ និងតុ ករ កំពូលមន ០១។ េទះបីជយ៉ង  អំ ចកនុង 

ករពិនិតយេមើលធមមនុញញភពៃនចបប់នន មិន្រតូវបន្របគល់ឲយ ថ ប័នតុ ករេទ បុ៉ែន្តែតអំ ចេនះ 

្រតូវបន្របគល់ឲយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃន អងគេច្រកម (បនបេងកើតនិងមនែចងកនុងរដ្ឋ 

ធមមនុញញឆន ំ១៩៩៧) គឺជ ថ ប័នមួយែដល្រតួតពិនិតយឯក ជភព និងករែតង ំង និងសេ្រមចកនុងករ 

ក់វន័ិយេលើេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ 

 

                                                            
3កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈ ឆន ំ១៩៩៧េទជ១៩៩៨ 
4កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈេ យែក “សមជិករដ្ឋសភនិង្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត់”េទជ“ករេបះេឆន តអសកល” 
5បែនថមកំណត់ចំ ំកនុងេជើងទំព័រៈកនុងអន្តរបបញញ ត្តិៃនរដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ ច្រកកមពុជម្រ ១៥៧ែចងថអណត្តិ្រពឹ
ទធសភកនុងនីតិកលទី១គឺ៥ឆន ំេហើយអណត្តិកនុងនីតិកលបនទ ប់គឺ៦ឆន ំ (េមើលម្រ ១០០ៃនរដ្ឋធមមនុញញ)។ 
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បញ្ហ សិទធិ 

មនុស  

េសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករបេងកើតសមគម និងកិចច្របជំុនន កររេំ ភសិទធិមនុស ពក់ព័នធ 

នឹងបញ្ហ ដីធ្លី រមួទំង សិទធិកន់កប់ដីធ្លី និងផទះសែមបង (កររបឹអូសដី និងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ) 

តុ ករខ្វះឯក ជភព និងករេកើនេឡើងៃននិទណ្ឌ ភព ករឃំុឃំងេ យមិន្រតឹម្រតូវ និងករេធ្វើ 

ទរណុកមម ជនេភៀសខ្លួន និងអនកែស្វងរកសិទធិ្រជកេកន (ករគំ មកំែហងៃនករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍េ យ 

បងខិតបងខំ) 

សមជិកភព កនុង

អងគករអន្តរជតិ 

ADB, ARF, ASEAN, CICA (observer), EAS,FAO,G77, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, 
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (subscriber), ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, 
PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, 
WHO, WIPO, WMO, WTO 

សនធិសញញ សិទធិ 

មនុស  ែដល បន 

ផ្តល់សចច ប័ន / 

យល់្រពម/សេ្រមច(

េ្រជើសេរ ើស) 

•  

CERD : អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបត់នូវ ល់ទ្រមង់េរ ើសេអើងពូជ សន៍ (ៃថងទី07 ែខមីន 
ឆន ំ1966)  (ចូលជធរមនេនៃថងទី 04 ែខមក  ឆន ំ1969) 

• 

CCPR : កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ៃថងទី16 ែខធនូ ឆន ំ1966) 

(ចូលជធរមនេនៃថងទី23 ែខមីន ឆន ំ1976) 

• 

CESCR : កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ៃថងទី16 ែខធនូ ឆន ំ1966) 

(ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខមក  ឆន ំ1976) 

• 

EDAW : អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ (ៃថងទី18ែខធនូ 
ឆន ំ1979) (ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខកញញ  ឆន ំ1981) 

• 

P-CEDAW : ពិធី របែនថមស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ (ៃថងទី 
06 ែខតុ  ឆន ំ1999) (ចូលជធរមនេនៃថងទី22 ែខធនូ ឆន ំ2000) 

• 

AT : អនុសញញ ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត ្រប្រពឹត្តកមមែបបអមនុស  
ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌ កមមេផ ងៗ (ៃថងទី10 ែខធនូ ឆន ំ1984) (ចូលជធរមនេនៃថងទី26 ែខមិថុន 
ឆន ំ1987) 

• 

P-CAT : ពិធី របែនថមអនុសញញ ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត ្រប្រពឹត្ត 
កមមែបបអមនុស ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌ កមមេផ ងៗ (ៃថងទី18 ែខធនូ ឆន ំ2002) (ចូលជធរមន 
េនៃថងទី22 ែខមិថុន ឆន ំ2006) 

• 

RC : អនុសញញ ស្តីពីសិទធិៃនកុមរ និងករេធ្វើវេិ ធនកមម (ៃថងទី20 ែខវចិឆិក ឆន ំ1989) (ចូលជ 
ធរមនេនៃថងទី02 ែខកញញ  ឆន ំ1990) 

• 

P-CRC-AC : ពិធី រេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរអំពីករពក់ព័នធកុមរកនុងជេម្ល ះ 
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្រប ប់ វធុ (ៃថងទី25 ែខឧសភ ឆន ំ2000) (ចូលជធរមនេនៃថងទី12 ែខកុមភៈ ឆន ំ2002) 

• 

P-CRC-SC : ពិធី រេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អនុសញញ ស្តីពីសិទធិរបស់កុមរទក់ទងនឹងករជួញដូរកុមរ 
េពសយចរកុមរ និងអំេពើ ស្រគមេលើកុមរ (ៃថងទី25 ែខឧសភ ឆន ំ2000) (ចូលជធរមនេនៃថង 
ទី18 ែខមក  ឆន ំ2002) 

• 

អនុសញញ ស្តីពីករបងក រ និងករ ក់ទណ្ឌ កមមៃនឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ សន៍ (ៃថងទី09 ែខធនូ ឆន ំ 
1948) (ចូលជធរមនេនៃថងទី12 ែខមក  ឆន ំ1951) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេន ៃថងទី14 

ែខតុ   ឆន ំ1950) 

• អនុសញញ ទក់ទងនឹង ថ នភពៃនជនេភៀសខ្លួន (ៃថងទី25 ែខកកក  ឆន ំ1951) (ចូលជធរមនេន 
ៃថងទី22 ែខេម  ឆន ំ1954) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី15 ែខតុ  ឆន ំ1992) 

 

• ពិធី រេ្រជើសេរ ើសទក់ទងនឹង ថ នភពៃនជនេភៀសខ្លួន (ៃថងទី31 ែខមក  ឆន ំ1967) (ចូលជធរ 
មនេនៃថងទី04 ែខេម  ឆន ំ1957) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី12 ែខមិថុន ឆន ំ1957) 

• អនុសញញ បែនថមស្តីពីករលុបេចលទសភពករជួញដូរទសករ និងទីកែន្លង និងករបេងកើត ករេ្របើ 
្របស់្រសេដៀងគន នឹងទសភព (ៃថងទី07 ែខកញញ  ឆន ំ1956) (ចូលជធរមនេនៃថងទី30 ែខតុ  
ឆន ំ1967) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី15 ែខតុ  ឆន ំ1992) 

• 

អនុសញញ ស្តីពីករគបសងកត់ និងករ ក់ទណ្ឌ កមមៃនឧ្រកិដ្ឋកមមកនុងរបប Apartheid (ៃថងទី30 

ែខវចិឆិក ឆន ំ1973) (ចូលជធរមនេនៃថងទី18 ែខកកក  ឆន ំ1976) (្របេទសកមពុជបនយល់ 
្រពមេនៃថងទី28  ែខកកក  ឆន ំ1981) 

• 

លកខន្តិកៈទី្រកុងរ ៉មូ ស្តីពីតុ ករយុត្តិធម៌អន្តរជតិ ICJ (ៃថងទី17 ែខកកក  ឆន ំ1998) (ចូលជ 
ធរមនេនៃថងទី01 ែខកកក  ឆន ំ2002) (្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេនៃថងទី11 ែខេម  
ឆន ំ2002) 

• អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ (ៃថងទី31 ែខតុ  ឆន ំ2003) (ចូលជ 
ធរមនេនៃថងទី14 ែខធនូ ឆន ំ2005) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី05 ែខកញញ  ឆន ំ2007) 

លិខិតុបករណ៍ 

នន ែដលបន 

ចុះហតថេលខ 

(េ្រជើសេរ ើស) 

 

• ICRMW ៖ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន៍ និងសមជិក 
្រគួ ររបស់ពួកេគ (ៃថងទី18 ែខធនូ ឆន ំ1990) (ចូលជធរមនេនៃថងទី01 ែខកកក  ឆន ំ2003) 

• OP-ICCPR ៖ ពិធី របែនថម-កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងេនយបយ (ៃថងទី 16 

ែខធនូ ឆន ំ1966) (ៃថងទី23 ែខមិន ឆន ំ1976) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី27 ែខកញញ  ឆន ំ2004) 

• CEDAW ៖ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិនេយបយរបស់្រស្តី (ៃថងទី31 ែខមិន ឆន ំ1953) (ចូលជធរមន
េនៃថងទី07 ែខកកក  ឆន ំ1954) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី11 ែខវចិឆិក ឆន ំ2001) 

• អនុសញញ ស្តីពីសញជ តិរបស់្រស្តីេរៀបកររចួ (ៃថងទី20 ែខកុមភៈ ឆន ំ1957) (ចូលជធរមនេនៃថងទី11 
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ែខសី  ឆន ំ1958) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី11 ែខវចិឆិក ឆន ំ2001) 

• CRPD ៖ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ (ៃថងទី13 ែខធនូ ឆន ំ2006) (ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខឧសភ 
ឆន ំ2008) 

• OP-CRPD ៖ ពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ(ៃថងទី13 ែខធនូ ឆន ំ2006) (ចូលជធរមន 
េនៃថងទី03 ែខឧសភ ឆន ំ2008) 

មិនបនចុះហតថ 

េលខ 

 

• 

PED ៖ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរជន្រគប់របូពីករបត់ខ្លួនេ យបងខំ (ៃថងទី20 ែខធនូ 
ឆន ំ2006) (ចូលជធរមនេនៃថងទី23 ែខធនូ ឆន ំ2010) 
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◦ЊřťļĮ◦РЮĉ 
១. រចនសមព័នធនីតិរដ្ឋសំខន់ៗ 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនែចងពីបបញញត្តិជេ្រចើនែដលសម្រសបនឹងសូចនករគន្លឹះៃននីតិរដ្ឋ ដូចមនេន 
កនុងែផនក “ក” ៃនរបយករណ៍េនះ។ កមពុជ គឺជ្របេទស ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ែដលបន្របកន់យកលទធិ្របជធិប 
េតយយេសរពីហុបក ។iii សំខន់ជងេនះ េនកនុងជំពូកទី៣ ៃនរដ្ឋធមមនុញញគឺករ្របកន់យករបបែដលទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិ 
មនុស  ជពិេសស ករធនភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ និងសិទធិរបស់ជនជប់េចទ ករ មឃត់ករឃំុឃំងខុសចបប់ និង 
ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ករេធ្វើដំេណើ រឆង យជិត សិទធិបេងកើតសមគម ជំេនឿ 
សន និង្រទពយសមបត្តិ រមួទំង សន្តិសុខ។iv បែនថមេលើយន្តករជតិ ្របេទសកមពុជក៏បនទទួល គ ល់ និងអនុវត្តយន្តករ 

តំបន់ ៊ នv និងយន្តករអន្តរជតិ (UN Charter, UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, etc.)vi េដើមបីធននូវករេគរព 
ករេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស ។ ្របេទសកមពុជ ក៏បន្រពមេ្រព ងជមួយអងគករសហ្របជជតិ កនុងករអនុញញ តឲយមន 
ករ្រតួតពិនិតយ ថ នភពសិទធិមនុស  មរយៈរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសvii (កលពីអតីតសំេ េលើអនកតំ ង 
ពិេសសរបស់អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ស្រមប់្របេទសកមពុជ)viii របយករណ៍សំខន់ៗ 
និងរបយករណ៍្របចំ្របេទស េធ្វើេឡើងេ យករយិល័យសនងករសហ្របជជតិ (OHCHR)។ix ជពិេសសេនះ ក៏បនសងកត់ 
ធងន់ពី រៈសំខន់ៃនករ្រតួតពិនិតយ ម Universal Periodic Rerviewx និងកនុងកំឡុងេពល្រតួតពិនិតយក្រមិតេសមើគន  ែដលបន 
បញច ប់េទកលពីៃថង ទី១៧ ែខមីន ឆន ំ២០១០ ្របេទសកមពុជបនទទួលយកនូវអនុ សន៍ទំង ៩១ចំណុច។xi 

ជចុងេ្រកយ ម្រ  ៥១(៤) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនែចងពីករែបងែចកអំ ចទំងបីរបស់រដ្ឋ គឺ នីតិបបញញត្តិ នីតិ្របតិបត្តិ និង 
តុ ករ។ រដ្ឋធមមនុញញ និងបទបបញញត្តិចបប់នន មិន្រតឹមែតកំណត់ពីករទទួលខុស្រតូវរបស់្របជពលរដ្ឋចំេពះមុខចបប់ 
្រពមទំងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល។xii 

២. ករកេកើត និងករវវិត្តន៍របស់នីតិរដ្ឋ 
 ្របព័នធចបប់្របេទសកមពុជ បនទទួលរងនូវករអន់ថយយ៉ងខ្ល ំង េ យ រែតេគលនេយបយរបស់បក កុមមុយនីស្ត 
កមពុជ ចេន្ល ះឆន ំ១៩៧៥ ដល់ ឆន ំ១៩៧៩។ កនុងករក ងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ បក កុមមុយនីស្តកមពុជបនលុបបំបត់ 
េចលនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ថ ប័ន និងចបប់ននៃនរបបមុន រមួទំង តុ ករ។ ជំនួស្របព័នធចបប់មុនៗ បក កំុមមុយនីស្តកមពុជ 
បន ក់េចញនូវ្របព័នធចបប់មជឈករផ្ត ច់ករ េហើយេ្របើ្របស់អំ ចផ្ត ច់ករទូទំង្របេទស និងេក្ត បក្ត ប់្រគប់ទិដ្ឋភពរស់េន 
របស់្របជពលរដ្ឋ។ បញញ វន័្ត គឺកនុងចំេ ម្រកុមេគលេ  ែដល្រតូវកំចត់េចលកនុងរបបេនះ ជលទធផល កមពុជបនបត់បង់ 
អនកចបប់ជេ្រចើនកនុងសម័យេនះ។ ចប់ ំងពីករដួលរលំៃនបក កំុមមុយនីស្តកមពុជ និងករបញច ប់ស្រងគ មសីុវលិ ្របព័នធចបប់េន 
កមពុជមនករអភិវឌ ន៍យ៉ងខ្ល ំង។ 
 ករដួលរលំៃនសហភពសូេវៀតេនឆន ំ១៩៨៩ និងកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី នំឲយមនក ្ត ្របវត្តិ ្រស្តចមបងពីរ 
នំេឆព ះេទកន់លទធិ្របជធិបេតយយ និងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ បនទ ប់ពីរយៈេពលជងមួយទសវត ៃនរបបកំុមមុយនីស្ត/សងគមនិយម 
(១៩៧៥-១៩៧៩, ១៩៧៩-១៩៨៩ និង ១៩៨៩-១៩៩៣)។xiii រ ្ឋ ភិបលនេពលបចចុបបនន បនឈនះេឆន តេនឆន ំ១៩៩៨ ឆន ំ២០០៣ 
និងឆន ំ២០០៨។ េគលបំណងចមបងមួយៃន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយែផ្អកេលើយុទធ ្រស្ត្រតីេកណ (េនឆន ំ១៩៩៨ េផ្ត ត 
សំខន់េលើសន្តិភពៃផទកនុង និងេសថរភព ក៏ដូចជ ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព) និងេ្រកយមកវវិត្តន៍េទជយុទធ ្រស្ត 
ចតុេកណ (ជំ នទី១ កនុងឆន ំ២០០៤ និងជំ នទី២ កនុងឆន ំ២០០៨) ទក់ទងនឹងកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ ករ រដ្ឋបល និង 
កំែណទ្រមង់ចបប់។xiv ករខិតខំេធ្វើឲយមនកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ ករ គឺករបេងកើតឲយមនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមកនុងឆន ំ 
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២០០០xv និងករបេងកើត្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធតុ ករ  ក៏ដូចជ ្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល។xvi 
 ថ ប័នចបប់ និង ថ ប័នតុ ករកមពុជ កំពុងសថិតេនកនុងករផ្ល ស់ប្តូរ និងភពទន់េខ យៃន្របព័នធតុ ករកមពុជ 
េ យ រឥទធិពលពីសម័យកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ករក ងេឡើងវញិនូវ ថ ប័ននេយបយ ែដលរងករេខទចខទ ំពីរបបែខមរ 
្រកហម បនេធ្វើឲយកមពុជជួបភពលំបកយ៉ងខ្ល ំង េ យកង្វះធនធនមនុស  ថវកិ និងសមភ រៈ។ 
 អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ េ ក Surya Subedi 
បនមកទស នកិចចេន្របេទសកមពុជេន ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ និងបនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ ែដលគូសបញជ ក់អំពីករ 
្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំងជំុវញិបញ្ហ ្របព័នធចបប់េនកមពុជ ៖ “កង្វះធនធនេលើ្រគប់វស័ិយ ភពទន់េខ យៃនអងគករ និង ថ ប័ន 
កង្វះនូវករយល់ដឹងអំពីស្តង់ រសិទធិមនុស  ករេ្រជ តែ្រជកពីមជឈ ្ឋ នខងេ្រក កង្វះហិរញញវតថុ ក៏ដូចជ កង្វះកនុងករអនុវត្តន៍ 
ចបប់បនេធ្វើឲយ ថ ប័នតុ ករពំុទទួលបនជំេនឿទុកចិត្តពីសំ ក់្របជជនពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន”។xvii 

 ករអភិវឌ ន៍ដ៏សំខន់េនកមពុជ េដើមបីេ ះ្រ យនូវភពទន់េខយយទំងេនះ និងបេងកើតវបបធម៌ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ 
ចបប់ និងនីតិរដ្ឋ អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ំ២០០៦។ អ.វ.ត.ក បេងកើតេឡើង 
េ្រកមរបូភពជតុ ករកូនកត់ ែដលមនេច្រកម និងេមធវ ី (ជតិ និងអន្តរជតិ) កនុងករកត់េទសេមដឹកនំជន់ខពស់ែខមរ 
្រកហម និងប ្ត អនកទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត ែដលេចទ្របកន់ពីបទ្របល័យពូជ សន៍ ឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម និងឧ្រកិដ្ឋកមម 
្របឆំងមនុស ជតិ។xviiixix (សូមេមើលេនកនុងែផនកខងេ្រកមស្តីពី អ.វ.ត.ក និងនីតិរដ្ឋ) 
 បែនថមេលើេនះ ្រកមចមបងចំនួន ៤ រមួមន ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ  បនអនុម័តជបន្តបនទ ប់េនឆន ំ២០០៦, ២០០៧, ២០០៧ និង ២០០៩។ ចបប់ថមីមួយែដលមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ 
ជមួយអភិបលកិចចល្អ និងនីតិរដ្ឋ គឺចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង ជធនី-េខត្ត និង្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ  ្រតូវបនបេងកើតេនឆន ំ២០០៨ បទ 
បបញញត្តិពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំដំេណើ រករអំ ច ក៏ដូចជ ករទទួលខុស្រតូវ វធិនពិន័យ ករទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី/្រពហម 
ទណ្ឌ  កនុងឆន ំ២០០៩ និង ២០១០។ េដើមបី្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួយxx ចបប់ស្តីពីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ ្រតូវបន្របកសឲយ 
េ្របើកលពីៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ំ២០១០ េហើយអងគភព្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ ក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីេសុើបអេងកត និង 
ចត់វធិនករណ៍ េ យអនុេ ម ម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  បបញញត្តិេចទ្របកន់្របឆំងនឹងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដល្រប្រពឹត្តអំេពើ 
ពុករលួយ។xxi ចបប់េនះត្រមូវឲយម្រន្តី ធរណៈ (ែដលែតង ំងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ) ្របកស្រទពយសមបត្តិ និង 
្របភពចំណូលមិនឲយហួសពី ែខមីន ឆន ំ២០១១។xxii ចបប់សំខន់េផ ងៗេទៀត ពក់ព័នធនឹង្របព័នធតុ ករ គឺកំពុងសថិតេនកនុង 
េសចក្តី្រពង ដូចជ ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទៃនតុ ករ និងចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។xxiii ជង 
េនះេទៀត សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌ មនករេកើនេឡើង មរយៈករបេងកើតជេ្រមើសេ្រក្របព័នធតុ ករ ដូចជ ករបេងកើត 
មជឈមណ្ឌ លយុត្តិធម៌េនថន ក់មូល ្ឋ ន េដើមបីេ ះ្រ យសំណំុេរឿងតូចៗ ្របកបេ យ្របសិទធិភព និង្របសិទធិផល។xxiv 

៣. សនធិសញញ ស្តីពីសិទធិមនុស  
 ្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន ឬចូលរមួជភគីៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិជេ្រចើន ស្តីពីសិទធិមនុស ។ េនះជ 
ករបង្ហ ញនូវករេប្តជញ ចិត្តកនុងករយកចបប់អន្តរជតិេទជចបប់ជតិ ឧទហរណ៍ មរយៈករផ្តល់សចច ប័នេលើពិធី របែនថម 
អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ បនទ ប់ពីទទួលបនអនុ សន៍ពីករ្រតួតពិនិតយ 
UPR ឆន ំ2009 ែដលបនបង្ហ ញថ ឆនទៈរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករយកេគលករណ៍ៃនអនុសញញ េទអនុវត្ត មរយៈករចុះហតថ 
េលខេលើ ICRMW, CRPD និង OP-CRPD។ 
 ែផ្អក មទំនក់ទំនងចបប់កនុងតំបន់ និងចបប់អន្តរជតិ ្របេទសកមពុជ គឺជ្របេទសទិ្វនិយម ែដលត្រមូវឲយផ្តល់សចច ប័ន
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េលើចបប់អន្តរជតិ និងចុះហតថេលខេ យ្របមុខរ ្ឋ ភិបល (ឬអនកតំ ង) មរយៈករអនុម័តជចបប់ (្រពះ ជ្រកម) និង 
េ យ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ េដើមបីឲយចបប់អន្តរជតិេនះ ចមនសុពលភពេទបន។xxv ទស នៈខុសៗគន  បនេលើកេឡើងពី 
កង្វល់ៃន ននុ្រកមចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិេនកមពុជ។ បញ្ហ ទីមួយ គឺថ រដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់អន្តរជតិមន នៈេសមើគន  
ដូចមនែចងេនម្រ  ៣១(១) ៃនរដ្ឋធមមនុញញxxvi េហើយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជ ក៏បនបក្រ យថ ចំេពះករណីេនះតុ ករ 
មិន្រតឹមែតេមើលេលើចបប់ជតិេទ ក៏្រតូវេមើលេលើចបប់អន្តរជតិ ែដលកមពុជបនទទួល គ ល់។xxvii ទស នៈទីពីរ គឺចបប់អន្តរជតិ 
មន ននុ្រកមទបជងរដ្ឋធមមនុញញ។xxviii ទស នៈទីបី េនកនុងកលៈេទសៈកំរ គឺចបប់អន្តរជតិ ចបំេពញនូវភពខ្វះចេន្ល ះៃន 
ចបប់ជតិ ដូចមន ែចងកនុងម្រ  ៦០ ៃនចបប់ពណិជជកមមxxix និងម្រ  ៣៣(១) ៃនចបប់ស្តីពីករបេងកើតអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ 
កនុងតុ ករកមពុជ។xxx 
 
 
 

លិខិតុបករណ៍ 
(ចូលជធរមន) 

ចុះហតថេលខ ផ្តល់សចច ប័ន/ 

ករចូលរមួ (a) 
ឬករទទួល 
យក(d) 

ករប្រមងុទុក ករទទួល គ ល់
សមតថកិចចពិេសសរបស់ 
ថ ប័នបេងកើតេ យសនធិ 

សញញ  
     

ICERD(4 មក 1969) 12 េម 1966 28 វចិឆិក1983 គម ន គម នបណ្តឹ ងបុគគល 

ICCPR(23 មីន1976) 17 តុ 1980 26 ឧសភ1992a គម ន គម នបណ្តឹ ងរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ 
ICESCR(23 មីន1976) 17 តុ 1980 26 ឧសភ1992a គម ន N/A 

CEDAW(3 កញញ 1981) 17 តុ 1980 15 តុ  1992a គម ន N/A 

OP-CEDAW 

(22 ធនូ 2000) 
11 វចិឆិក2001 13 តុ  2010 គម ន មនបណ្តឹ ងបុគគល 

នីតិវធីិេសុើបអេងកត 

CAT(26 មិថុន1987) N/A 15 តុ  1992a គម ន គម នបណ្តឹ ងបុគគល 

គម នបណ្តឹ ងរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ 

គម ននីតិវធីិេសុើបអេងកត
OP-CAT(22 មិថុន2006) 14 កញញ 2005 30 មីន2007 គម ន        មនបណ្តឹ ងបុគគល   

CRC និងករេធ្វើវេិ ធនកមម 

(2 កញញ 1990) 

N/A 15 តុ  1992a គម ន N/A  

វេិ ធនកមមCRC ម្រ  
43(2) (18  វចិឆិក 2002) 

N/A 12 សី 1997a គម ន N/A  

OP-CRC-AC 27 មិថុន2000 16កកក 2004 គម ន N/A  

(12 កុមភៈ 2002)    

OP-CRC-SC (18 

មក 2002) 
27 មិថុន 2000 30ឧសភ2002 គម ន N/A  
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ICRMW(1 កកក  2003) 27 កញញ  2004 គម ន N/A N/A  

CRPD(3 ឧសភ 2008) 1 តុ  2007 គម ន N/A N/A  

OP-CRPD(3ឧសភ2008) 1 តុ  2007 គម ន N/A N/A  

CPED(23 ធន 2010) គម ន គម ន N/A N/A  

 
 
 

៤. ករបក្រ យ និងករអនុវត្តន៍តិរដ្ឋ 
 េគលករណ៍នីតិរដ្ឋ គឺែលងមនភពចំែឡកេនកមពុជ េ្រកយពីច ចលេនកនុងទសវត រឆ៍ន ំ១៩៧០ និង១៩៨០ និងដូច 
ែដលសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនែថ្លងថ “េនះ្រគន់ែតជដំេណើ រសន ឹមៗ ែដលកមពុជ្រតូវែតេគរពនូវ ល់េគលករណ៍ជមូល 
្ឋ នកនុងសម័យកល កលភវបូនីយកមម និងករពឹងពក់គន េទវញិេទមក ែដលបញចូ លនីតិរដ្ឋ”។ េ ក េទព រ ៉ងុxxxi បន 

ឯកភព មេសចក្តីែថ្លងរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីថ នីតិរដ្ឋបនចប់េផ្តើមអភិវឌ ន៍េនកមពុជចប់ពីឆន ំ១៩៩៣ និងកន់ែតមន 
ភពចំ ស់។xxxii 

 សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនែថ្លងថxxxiii ៖ 
“នីតិរដ្ឋ គឺជបណ្តុំ ៃនករអនុវត្តន៍ និងករបេងកើត ថ ប័ន ែដលនំមកនូវស ្ត ប់ធន ប់សងគមស្រមប់ជផល 
្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋ”។ “េគលគំនិតេនះក៏ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តន៍ែដលេ្របើសិទធិ និងកតព្វកិចច 
និងករេ្របើ្របស់អំ ចឲយបន្រតឹម្រតូវ”។ 

 
 ឯក រសទង់មតិថន ក់ជតិេនឆន ំ២០០៧ បនេលើកេឡើងថករគំ្រទនីតិរដ្ឋxxxiv មនករ យភយគួរឲយកត់សមគ ល់ 
ទូទំង្របេទសកមពុជ ជពិេសស កនុងអំឡុងេពលកត់េទសេមដឹកនំែខមរ្រកហម។xxxv ឯក រេនះក៏បនបន្តថ វបបធម៌ 
នេយបយេគរពនីតិរដ្ឋ បនក ងេឡើងបនយ៉ងល្អេនកមពុជ។xxxvi េ ក Gibson បនែថ្លងថ “្របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចើន 

ក់ដូចជមនទស នៈថ […]នីតិរដ្ឋ គឺជតៃម្លនេយបយដ៏វជិជមន និងគួរឲយចង់បន េទះបីជតថភពជក់ែស្តងកនុងសងគម 
កមពុជមនអំេពើពុករលួយ និងករមិនេគរពចបប់”។xxxvii ទិដ្ឋភពមួយៃននីតិរដ្ឋ គឺថ គុណតៃម្លស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ គឺនំ 
យកេមដឹកនំែខមរ្រកហមឲយទទួលខុស្រតូវចំេពះកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ។xxxviii 
 
 ជំហររបស់រ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងនីតិរដ្ឋ ្រតវូបនែចងយ៉ងចបស់ថ ៖ 

“ មរយៈករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម៌ និងសវនករ ធរណៈ និងករផ្តនទ េទសចំេពះអនក 
ទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត តុ ករនឹងជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងបង្ហ ញជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងដល់បុគគល 
ែដលមិនេគរពចបប់េន្របេទសកមពុជ និងរបបៃ្រពៃផ ននេនទូទំងពិភពេ ក”។xxxix 

 
 
 ករយល់េឃើញរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជអំពីនីតិរដ្ឋ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី និងេ ក រ ៉ងុ បនែថ្លង្រសេដៀងគន េនកនុង 
អតថបទេបះពុមពផ យមួយថ នីតិរដ្ឋមនធតុសំខន់ៗចំនួន ៣xl គឺ ៖ 
 ១. ករ្របមូលចបប់ចង្រកងជ្រកម និងកំណត់ ននុ្រកមចបប់ឲយបនចបស់ េដើមបីធននូវសិទធិ និងកតព្វកិចច។xli 
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 ២. ចបប់្រតូវែតមនករ្របកសផ យ មនករយល់ដឹង និងគំ្រទពី្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៣. ករអនុវត្តន៍ចបប់្រតូវែតមនភព្រតឹម្រតូវ មន្របសិទធិភព សមភព និង ចពយករណ៍បន។ បែនថមេលើេនះ គឺទមទរ 

នូវយន្តករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ឲយបន្រតឹម្រតូវដូចជ នគរបល អងគភពយុត្តិធម៌...ជេដើម។ 
 

  ម៉យងេទៀតយុទធ ្រស្តកនុងករកំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌xlii គឺមន រៈសំខន់ េដើមបីសេ្រមចបននូវនីតិរដ្ឋ។ 
េយង មធនគរពិភពេ ក នីតិរដ្ឋ គឺជធតុដ៏សំខន់មួយកនុងករក ងអភិបលកិចចល្អស្រមប់្របេទសជតិxliii និងេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី បនអះ ងថ ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ គឺេដើមបីអភិបលកិចចល្អែដលនំឲយករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋបនកន់ែត 
្របេសើរ។xliv េ កនយករដ្ឋម្រន្តីទទួល គ ល់ថ សមមិទធិផលនេពលបចចុបបនន គឺគួរឲយកត់សមគ ល់ ក៏បុ៉ែន្តត្រមូវឲយមនករព្រងឹង 
បែនថម និងេធ្វើឲយឆប់រហ័ស។xlv េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនបន្តថ ឆនទៈនេយបយចបស់ ស់ គឺនឹងេធ្វើឲយនីតិរដ្ឋក្ល យជករពិត ៖ 

 
“ផ្លូវេនះមនករលំបក និងមនឧបសគគ បុ៉ែន្តេយើងគម នផ្លូវេផ ង [ែដលមន្របសិទធភពជង 
េនះ] ឬវធីិេផ ង [េដើមបីសេ្រមចេគលបំណងរបស់្របជពលរដ្ឋ]”។ “ផ្លូវលំបក ែតគម នវធីិេផ ង 
េទ” េ យមិនគិតពីភពលំបក និងកង្វះខតធនធន (សមតថភព និងថវកិ) ែដលជករ 
សេ្រមចចិត្តនេយបយមួយដ៏ចបស់ ស់ និងមុតមំ។xlvi 
 

 
  េទះបីជរ ្ឋ ភិបលអះ ងពីករេប្តជញ ចិត្តចំេពះនីតិរដ្ឋ ក៏អនកនំពកយពិេស ឯកឧត្តម ែកវ ពុទធរសមីxlvii និងឯកឧត្តម សឺន 
សូែប៊រ ្តx៍lviii មនគំនិត្រសបគន ថ ទស នៈ្របជជនចំេពះនីតិរដ្ឋ គឺថ េទះបីជមនចបប់ជេ្រចើន បុ៉ែន្តករអនុវត្តន៍ជេរឿងមួយ 
េ យែឡក។xlix ទំេនរៃនករជំនំុជ្រមះភគេ្រចើនគឺេទរេទអនកមន្រទពយសមបត្តិ និងអនកមនអំ ច េ យ រកររកី ល 

លៃនអំេពើពុករលួយ ែដលជក ្ត មួយកនុងចំេ មក ្ត ចមបងៗ េធ្វើឲយចុះថយនូវជំេនឿចិត្តរបស់ ធរណជនចំេពះនីតិរដ្ឋ។l 
នីតិរដ្ឋមនពីររបូភពli ៖ 
  
 ១. ករសេ្រមចចិត្តេទ មទស នៈមតិភគេ្រចើន បុ៉ែន្តេគរពទស នៈរបស់មតិភគតិច។ 
 ២. ព្រងីករចនសមព័នធកនុងករផ្តល់េស នន (សុខមលភព ករអប់រ ំនិងករ្រ វ្រជវឃ្ល េំមើល) េដើមបីអប់រ្ំរបជជន និង 
ធននូវមនសិករ្របកបេ យសីលធម៌ និងពលរដ្ឋល្អ។ 
 
  មទស នៈេនះ សហគមន៍អន្តរជតិ ្របជពលរដ្ឋ អងគករសិទធិមនុស  និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល េដើរតួយ៉ងសំខន់ 
កនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ េ យ រ ចសេ្រមចបន មរយៈករអប់រ ំករធននូវករែបងែចកអំ ច ករេលើកកមពស់ េសរភីព 

រព័ត៌មន និងកររកីចេ្រមើនសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។lii 

 បែនថមេលើេនះ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះនីតិរដ្ឋ ចឆ្លុះបញច ំង មរយៈករែបងែចកកញច ប់ថវកិជតិ ឆន ំ២០១១ 
ស្រមប់្រកសួងយុត្តិធម៌ (្របែហលជ ៩ នដុ ្ល េមរកិ = ០.៨២% ៃនថវកិជតិ)។liii 
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ងរចនសមព័នធ្រគប់្រគង្របព័នធយុត្តិធម៌ 

សូចនករ តួេលខ 

ចំនួនេច្រកមកនុង្របេទស 
• តុ ករកំពូល៖ េច្រកមចំនួន ១៦របូ (្រស្តី ២របូ) និង្រពះ ជ ជញ ចំនួន ៧របូ 

• ឧទធរណ៍៖ េច្រកមចំនួន ១៦ របូ (្រស្តី ២ របូ) និង្រពះ ជ ជញ ចំនួន ៩ របូ 

• ដំបូង៖ េច្រកមចំនួន ១៦១របូ និង្រពះ ជ ជញ ចំនួន ៧៦របូ 

*េយង មេគហទំព័ររបស់ ភូមិនទវជិជ ជីវៈេច្រកម េនឆន ំ២០១១ េច្រកមសរបុ 

ទំងអស់មនចំនួន ៣៩៦របូ 

ចំនួនេមធវកីនុង្របេទស(

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១) 

• េមធវេីពញសិទធិ = ៥៩៤របូ (្រស្តី ១០៤របូ) 

• េមធវកំីពុងេធ្វើកមមសិក  = ៥៥របូ (្រស្តី ៧របូ) 

• េមធវសំុីមិន្របកបវជិជ ជីវៈេ យមូលេហតុវសិមិតភព ៣៣របូ (្រស្តី ២របូ) 

• េមធវសំុីេនេ្រកបញជ ី ៣៦របូ (្រស្តី ៨របូ) 

• េមធវែីដលបនលុបេឈម ះពីគណៈេមធវ ី៣៣របូ (្រស្តី ៦របូ) 

សរបុ៖៧៥១របូ (្រស្តី ១២៧របូ) 

ករេ្រជើសេរ ើសេមធវ ី

េ យគណៈេមធវ្ីរបចំ

ឆន ?ំ ករចំ យ/តៃម្ល 

សិក ? 

 

• ចំនួនេមធវកីនុងករេ្រជើសេរ ើសពី ៣០-៤៥របូ (៤៤របូ កនុងឆន ំ ២០១០) 

តៃម្លស្រមប់ករសិក េនមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេមធវ ី

៨០០ - ១០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ (ជំនន់ទី១០ និងទី១១) 

*សមគ ល់៖ ករេ្រជើសេរ ើសសិស េច្រកម្របចំឆន ំ ស្រមប់ ភូមិនទេច្រកម គឺ 

៥៥របូ។ េច្រកម គឺជម្រន្តី ធរណៈ ដូេចនះេបកខជនពំុត្រមូវឲយបង់្របក់សិក េឡើយ 

និងទទួលបនេបៀវត រ្៍របចំែខចំនួន ៧៥ដុ ្ល បែនថមេទៀត។ 

រយៈេពលស្តង់ រ្រមប់

ករសិក /សញញ ប្រត 

•  គុណវឌ ិេដើមបីក្ល យជេច្រកម ្រតូវែតែផ្អកេលើករបញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត លេន 

ភូមិនទេច្រកម។ វញិញ រមួយកនុងចំេ មវញិញ រចំនួនពីរ ស្រមប់ករ្របឡង 

ចូល ភូមិនទេច្រកម គឺករ្របឡងផទ ល់មត់ (ចំេណះដឹងទូេទ) ស្តីពីសិទធិមនុស  
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ទស នៈទូេទៃននីតិរដ្ឋ និងយុត្តិធម៌ ្រពមទំងចបប់ និងយុត្តិធ៌ម។រយៈេពលៃនករបណ្តុ ះ 

ប ្ត លគឺ ២៤ែខ (សិក ្រទឹស្តីចបប់ ៨ែខ កមមសិក េនតុ ករ ១២ែខ និងវគគ 

បណ្តុ ះប ្ត លជំនញឯកេទស ចំនួន ៤ែខេទៀត)។ 

• គុណវឌ ិេដើមបីក្ល យជេមធវ ី ្រតូវែតែផ្អកេលើករបណ្តុ ះប ្ត លេនមជឈមណ្ឌ ល 

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេមធវ ីឬ មរយៈបទពិេ ធន៍។ ចប់ពីឆន ំ២០០២ ករបណ្តុ ះ 

ប ្ត លស្រមប់េមធវ ី (ជំនន់ទី៤) េធ្វើេនមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេមធវ ី

ៃនគណៈេមធវ។ី ករបណ្តុ ះប ្ត លេ យករសិក កនុង ចំនួន ៩ែខ និងចុះ 

កមមសិក  ចំនួន ១ឆន ំ និងករបណ្តុ ះប ្ត លពិេសសចំនួន ៣ែខ។ 

ទទួលបនវគគបណ្តុ ះ 

ប ្ត លេ្រកយក្ល យខ្លួន

ជអនកវជិជ ជីវៈ 

• បចចុបបននេនះ មិនមនករត្រមូវឲយេច្រកមទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លចបប់បន្តេទ 

បុ៉ែន្ត មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ ប័នបរេទសវគគបណ្តុ ះប ្ត លពិេសស 

ស្តីពី្រកមចមបងៗេទើបែត្របកសឲយេ្របើចំនួន ៤  (្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកមនីតិវធីិ 

រដ្ឋបបេវណី ្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ) ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េហើយ 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល (នេពលដ៏ខ្លីខងមុខ) ស្រមប់ចបប់ពិេសសដូចជចបប់រដ្ឋបល 

ចបប់ករងរ និងចបប់យុត្តិធម៌អនីតិជន ក៏នឹងេរៀបចំផងែដរ។ 

• ករអប់រចំបប់បន្តស្រមប់េមថវក៏ីមិនត្រមូវែដរ បុ៉ែន្ត ចមនជករេរៀបចំសិកខ  

 េ យគណៈេមធវជីមួយៃដគូសហករននដូចជ JICA, IBJ ជេដើម។ 

រយៈេពលជមធយម

ពីករចប់ខ្លួនដល់ករជំនំុ

ជ្រមះ 

• មនរយៈេពលរ ងពី ២ែខ េទ ៦ែខ និងមិនឲយេលើសពី ១៨ែខ ្របសិនេបើរក 

េឃើញថ ពំុមនេហតុផលសមរមយកនុងករឃំុខ្លួនបែនថម ្រពះ ជ ជញ  ឬេច្រកម ច 

្របឈមមុខនឹងករ ក់ទណ្ឌ កមមវន័ិយ េ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ពីបទ 

រេំ ភេលើនីតិវធីិចបប់។ 

• មនរយៈេពលេលើសពី ១ឆន ំ ស្រមប់ករណីពិេសស កនុងអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុង 

តុ ករកមពុជ (ករណី ០០១ និងករណី ០០២)។ 

រយៈេពលជមធយមៃនករ

ជំនំុជ្រមះក្តី (ចប់ពីេបើក 

សវនកររហួតដល់

• សវនករ គឺមនរយៈេពលខ្លី ជធមម បញច ប់កនុងរយៈេពល ១ៃថង និង ចករ 

្របកស ល្រកមេនកនុងៃថងដែដលេនះ។ រយៈេពលៃនករែ្រប្របួល គឺមនែតករឃំុ 

ខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។ 
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្របកស ល្រកម • រយៈេពលេលើសពី ១ឆន ំ កនុងអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ។ 

ករទទួលបន ល្រកម

ជ ធរណៈ 

• កលពីអតីតកល គឺមិន ចទទួលបនឯក រថតចម្លងៃន ល្រកមស្រមប់ 
េរឿងក្តី ល្រកម្របគល់ឲយែតភគីៃនេរឿងក្តីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ង ករ 
េសនើសំុ ចេធ្វើេឡើងបន េហើយសំេណើ េនះនឹង្រតូវបញជូ នេទ្របធនតុ ករ ម 
រយៈ្រក បញជ ី។ ្របសិនេបើចបប់ថតចម្លងៃន ល្រកម្រតូវបនផ្តល់ ល់េឈម ះ 
ពិត្របកដ ឬអត្តសញញ ណ នឹង្រតូវបនលុបេចល។ តៃម្លថតចម្លងក៏ជបញ្ហ មួយ 
កនុងករចង់ដឹងពីេរឿងក្តីតុ ករ។ 

• ករផ ព្វផ យ លដីកៃនតុ ករកំពូល បនចប់េផ្តើម ំងពីឆន ំ២០១០ និងបន្ត 

េនកនុងឆន ំ២០១១។ ្របព័នធេនះកំពុងសថិតេ្រកមករអភិវឌ ន៍ ែដលមនករអភិវឌ ន៍ 

េគហទំព័រថមីរបស់តុលករកំពូលកនុងករ ក់បេង្ហ ះេសចក្តីសេ្រមចនន។ 

រចនសមព័នធតុ ករ 

(្របភព៖ គេ្រមងយុត្តិធម៌ 

ឯក ជយរបស់ ADB ង 

រចនសមព័នធរបស់តុ ករ 

ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ទំព័រ  

៣១។  សមគ ល់ ៖ គិត្រតឹម 

ឆន ២ំ០១១ មនតុ ករ 

េខត្ត-្រកុង ចំនួន ២១) 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

ននុ្រកមៃនតុលករមនសមតថកិចច 

ករ្រតួតពិនិតយទណ្ឌ កមមវន័ិយ 

សំណំុេរឿងក្តីេនគណ 
កមម ករសិទធិមនុស  

គម ន 

តុ ករកំពូល

ឧទធរណ៍

តុ ករ ជធនី
ចំនួន ២ 

តុ ករេខត្ត-
្រកុង ១៨ 

តុ ករេយធ
ចំនួន ១ 

្រកុម្របឹក ធមមនុញញឧត្តម្រកុម្របឹក
ៃនអងគេច្រកម 
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ថន ក់ជតិ ឬគណ 
កមម ករឯក ជយដៃទ 

េទៀត (្របសិនេបើមន) 

ពកយបណ្តឹ ង្របឆំង 
បូ៉លីសម្រន្តី ធរណៈឬ

ថ ប័នរដ្ឋ (្របចំឆន )ំ? 
េតើេ ះ្រ យបន 
បុ៉នម ន? 

គម ន 
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ក. ករ្របតបិត្តិរបសរ់ដ្ឋកនងុករអនវុត្តន៍េគលករណ៍ទងំ ៤ របសន់តីិរដ្ឋស្រមប់សទិធមិនុស   
១. រ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តី ជករ  ្រពមទំងភន ក់ងរមន ក់ៗទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ 

១.១. េតើអំ ចរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនែចង និងកំណត់េ យរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ជមូល ្ឋ ន្រគឹះដៃទេទៀតែដរឬេទ? 

អំ ចរបស់រដ្ឋ រមួមនអំ ចនីតិបបញញត្តិ អំ ចនីតិ្របតិបត្តិ និងអំ ចតុ ករ។ អំ ចេនះ ្រតូវបន
ែចង និងកំណត់េ យរដ្ឋធមមនុញញ។ ម្រ  ៥១ បនែចងចបស់ពីេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច និងករអនុវត្តន៍ 
អំ ចេ យ្របជជន មរយៈអងគទំងបីliv។ ឧទហរណ៍ខ្លះៗៃនេគលករណ៍ទំងេនះ រមួមនដូចជ ស្វយ័តភពៃន 
ថវកិlv បទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិlvi អភ័យឯកសិទធិសភlvii ្រពមទំង 
ករ្របកសស្រងគ ម ករ្របកស សនន។ េទះបីជយ៉ង េ យ រជ្របេទស្របកន់របបសភនិយម សមជិក 
សភកមពុជមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយបេ្រមើករេនកនុង ថ ប័ន េផ ងេលើកែលងែតកនុង ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិlviii។ ជំពូក 
ទី៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញlix បនែចងពីេគលករណ៍្រតួតពិនិតយឲយមនសមតុលយរ ង ថ ប័នទំងបី។ 

អំ ចរបស់ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ ្រតូវបនែចងយ៉ងលម្អិតេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ចំែណកឯករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្ត 
េទរបស់អំ ចនីតិ្របតិបត្តិlx និងអំ ចតុ ករlxi មនែចងេនកនុងចបប់ ច់េ យែឡក។ ជងេនះេទៀត បទ 
បបញញត្តិពក់ព័នធនឹងអំ ចតុ ករ មនែចងកំណត់អំពីតួនទី និងសិទធិអំ ចរបស់ ថ ប័នយុត្តិធម៌ (ករពរសិទធិ និង 
េសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងអំ ចផ្ត ច់មុខកនុងករជំនំុជ្រមះក្តី) េគលករណ៍្រគឹះ (ឯក ជភព និងភពមិន 
លំេអៀង) ករផ្តល់អំ ចដល់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម កនុងករែតង ំង ករដកហូតដំែណង ករចត់វធិន 
ករណ៍ ក់វន័ិយចំេពះេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ 

េទះបីជបទបបញញត្តិែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ បនបេងកើតនូវឯក ជភពៃន្របព័នធយុត្តិធម៌ក៏េ យ ក៏កនុង
ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង េនមនករណីច្រមូងច្រមសជេ្រចើនស្តីពីករេ្រជ តែ្រជកពីអំ ចនីតិ្របតិបត្តិេទកនុងករងរ
របស់អំ ចេផ ងៗ។lxii ករណីសំខន់មួយ គឺករេ្រជ តែ្រជកេ យ្របេយលរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី េ យពំុអនុញញ តឲយ 
មនករេចទ្របកន់បែនថម េ្រកពីជនជប់េចទ ៥របូ ែដលកំពុងសថិតេនករជំនំុជ្រមះក្តី េនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុង 
តុ ករកមពុជ េ យែផ្អកេលើមូលេហតុេសថរភពសងគម។lxiii ផទុយេទវញិ េទះបីជ មនករ្របកសពីករមិនេ្រជ ត 
ែ្រជក ឧទហរណ៍ េនកំឡុងឆន ំកន្លងមក េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបន្របកសជ ធរណៈថ រ ្ឋ ភិបលនឹងមិនេ្រជ ត 
ែ្រជកេនកនុងសំណំុេរឿងក្តីកំពុងដំេណើ រករេនះេទ (ដូចជ សវនករេលើជនជតិៃថlxiv សំណំុេរឿងេចទ្របកន់េ ក 
ហុ៊ន ៊ ន ែដលជអតីតនគរបល្របឆំងេ្រគ ងេញ នេនេខត្តបនទ យមនជ័យlxv និងសំណំុេរឿងេចទ្របកន់េមដឹកនំ 
គណបក ្របឆំងពីបទដកបេងគ លត្រមុយ្រពំែដន េន ម្រពំ្របទល់្របេទសេវៀត ម និងករផ ព្វផ យែផនទីេន 
កនុងេគហទំព័ររបស់ខ្លួន តុ ករកំពូលបនរកេឃើញថ ករេចទ្របកន់េនះជករខុសចបប់ េ្រពះពំុមនកររេំ ភ 
្រពំ្របទល់ពី្របេទសេវៀត មមកេលើដីកមពុជេទ)។ 
 

១.២. េតើចបប់កំពូល ច្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមម ឬពយួរករអនុវត្តន៍ េ យអនុេ ម មវធិន និងនីតិវធីិ 
ែដលបនែចងែដរឬេទ? 

ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ចេធ្វើបនេ យអនុេ ម មវធិន និងនីតិវធីិ ែដលបនែចងេន 
កនុងរដ្ឋធមននុញញ។ ជំពូកទី១៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនបញញត្តិឲយមន នុភពកនុងករេសើេរ ើ និងករ 
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េធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ។ ជពិេសស ម្រ  ១៥១(១) បនចង្អុលបង្ហ ញថ អនកែដល ចផ្តួចេផ្តើមឲយមនករេសើេរ ើ 
ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ រមួមនដូចជ ្រពះម ក ្រត នយករដ្ឋម្រន្តី និង្របធនរដ្ឋសភ េ យមនករេសនើ 
េឡើងពីសមជិករដ្ឋសភ ១/៤។ ជងេនះេទៀត ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវែត្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ 
ែដល្រតូវមនសេម្លងគំ្រទភគេ្រចើន ២/៣ ៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូលlxvi និង្រតូវបន្របកសេ យ្រពះម ក ្រត 
បនទ ប់ពីបនពិភក ជមួយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។lxvii 

បែនថមេលើសេម្លងភគេ្រចើនេលើសលុប ២/៣ ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវបន មឃត់កនុង 
ករណី្របេទសមន សនន ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ែដលមនករប៉ះពល់ដល់េសរភីព លទធិ្របជធិបេតយយេសរ ី
ពហុបក  និងរបប ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ។ េទះបីជយ៉ង  េនមិនទន់មន្រពះ ជ្រកិតយ មួយ្រតូវបន 
អនុម័ត (្របកស) េដើមបីមិនឲយអនុវត្ត ឬផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវបទបបញញត្តិ មួយកនុងរដ្ឋធមមនុញញេឡើយ។ ផទុយេទ 
វញិ កនុងខណៈែដល្របេទសសថិតកនុងភព សនន រដ្ឋសភមិន ចេធ្វើវសិ មកលបនេទ សមជិកសភ្រតូវេកះ្របជំុ
ជេរៀង ល់ៃថង និង ចពនយរ ណត្តិរបស់ខ្លួនបន កនុងករណី ្របេទសជតិមិន ចេរៀបចំករេបះេឆន តបន។lxviii 
សំខន់ជងេនះ ករ មឃត់មិនឲយេធ្វើកររ ំ យសភ កនុងកំឡុងេពល្របេទសជតិសថិតកនុងភព សនន។lxix 

េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង នីតិវធីិេធ្វើវេិ ធនកមម គឺមិនមនភព្របកដ្របជ ដូចែដលអនកអ ថ ធិបបយមួយ 
ចំនួន បនអះ ងថ ចបប់ធមមនុញញបែនថម ែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមេ យរដ្ឋសភេនឆន ំ២០០៤lxx គឺបនរេំ ភេលើនីតិវធីិេធ្វើ 
វេិ ធនកមម េ្រពះពំុបនឆ្លងកត់ករពិនិតយេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។lxxi ផទុយេទវញិ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបន្របកស 
ថ ថ ប័ន្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនយុ ្ត ធិករ ឬសមតថកិចច្រតួតពិនិតយចបប់ ែដលបនអនុម័ត េ យរដ្ឋសភ ចំែណកឯ 
ចបប់ធមមនុញញបែនថម គឺមនតៃម្លេសមើគន នឹងរដ្ឋធមមនុញញឆន ំ១៩៩៣។lxxii 

 

១.៣. េតើម្រន្តី ជករ និងភន ក់ងរដៃទេទៀត រមួមន នគរបល និងម្រន្តីយុត្តិធម៌ ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ 
ចំេពះករ្រប្រពឹត្តកំហុស រមួមន ករេ្របើ្របស់អំ ចេ យបំពនេលើ្របេយជន៍ឯកជន ករេធ្វើសកមមភពហួសពីែដន 
សមតថកិចចរបចស់ខ្លួន និងកររេំ ភបំពនេលើសិទធិមូល ្ឋ នែដរឬេទ? 

បទបបញញត្តិជេ្រចើនៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ២០០៧ បនែចងយ៉ងចបស់ថ កររេំ ភបំពនេទេលើនីតិវធីិ 
(ករែឆកេឆរ កររបឹអូស ករឃំុខ្លួន ករេសុើបអេងកត បទបបញញត្តិៃនជំនួយែផនកចបប់ ករវនិិចឆ័យេទស។ល។) ប ្ត ល 
ឲយភស្តុ ងែដល្របមូលបនេ យបំពនេនះ និង ល្រកម/ លដីកផទុយនឹងនីតិវធីិ មិនមនតៃម្លចបប់ និងទុកជ 
េមឃៈ។lxxiii ជងេនះេទៀតករ ក់ទណ្ឌ កមមវន័ិយ ្រតូវបនអនុវត្តេលើនគរបលយុត្តិធម៌ និង្រពះ ជ ជញ  េ យអគគ 
្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍lxxiv ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរជតិlxxv និង្រកុម្របឹក វន័ិយៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគ 
េច្រកមlxxvi។ ថមីៗេនះ មនករណីដកហូតដំែណងម្រន្តីនគរបលមន ក់ ែដលមនពក់ព័នធនឹងករជួញដូរេ្រគ ងេញ ន 
ករកន់កប់ វធុេ យខុសចបប់ ឬករបញ់េបះអនធិបេតយយ។lxxvii ករ ក់វន័ិយេផ ងេទៀតេលើម្រន្តីនគរបល គឺករ 
ដកហូតតំែណង េ យរង់ចំករេសុើបអេងកត និងចំ ត់ករតុ ករ។lxxviii 

បទបបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ២០០៩ បនែចងពី ថ នទមងន់េទសជេ្រចើន ដូចជ ថ នទមងន់េទសៃនអនក 
្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ្របសិនេបើអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស គឺ ជករ ធរណៈ ករផ្តនទ េទស្រតូវមនលកខណៈធងន់ធងរជង 
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មញញជន។ បែនថមេលើអំេពើេកងបន្លំ និងអំេពើពុករលួយ បទបបញញត្តិស្តីពី ថ នទមងន់េទសេនះ ក៏អនុវត្តេលើ ជករ 
ធរណៈ និងបុគគលទទួល ណត្តិ ធរណៈេ យករេបះេឆន ត ែដលបន្រប្រពឹត្តបទមនុស ឃត អំេពើហិង  

(បងករបួស ន ម) កររេំ ភេសពសនថវៈ។ល។lxxix ម្រ  ៣០ ៃន្រកមេនះែចងថ ជនេនះនឹង្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យ 
មិនគិតពី នៈេនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល ឬមុខតំែណងឬ ភករ និង យុរបស់ពួកេគេឡើយ។lxxx 

ចប់ ំងពីករបេងកើតអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ មនករេចទ្របកន់ជបន្តបនទ ប់េទេលើនគរបល 
្រពះ ជ ជញ  និងម្រន្តី ធរណៈដៃទេទៀត។lxxxi អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ បនេធ្វើសកមមភពចប់ខ្លួនេលើកទីមួយ 
គឺ្រពះ ជ ជញ អម ដំបូងេខត្តេពធិ ត់ កលពីៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ េ យេចទ្របកន់ពីបទ្រប្រពឹត្ត 
អំេពើពុករលួយ ករឃំុឃំងមនុស ខុសចបប់ និងករកំែហងយក្របក់។lxxxii បនទ ប់មក ករេកើនេឡើងៃនករ ក់ពកយ 
បណ្តឹ ងជេ្រចើន ដូចជ ករេចទ្របកន់ពីបទអំេពើពុករលួយេលើម្រន្តីពនធ រ ៣០របូlxxxiii ករេចទ្របកន់េលើម្រន្តីឃំុ-
សងក ត់ពីអំេពើពុករលួយពក់ព័នធនឹងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍lxxxiv ករេចទ្របកន់ម្រន្តីេខត្តកំពង់ធំពីករទទួលសំណូកពី 
ករកប់េឈើខុសចបប់lxxxv និង ករេចទ្របកន់អតីតសនងករនគរបលេខត្តបនទ យមនជ័យពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុក 
រលួយពក់ព័នធនឹងករណីជួញដូរេ្រគ ងេញ នlxxxvi។ 

 

២. ចបប់ និងនីតិវធីិកនុងករចប់ខ្លួន ករឃំុខ្លួន និងករ ក់ទណ្ឌ កមម ចែស្វងរកបនជ ធរណៈ ្រតឹម្រតូវ និងមិន 
រេំ ភបំពន (មិន មទំេនើងចិត្ត) ្រពមទំងករពរសិទធិជមូល ្ឋ ន បូរណភព ងគកយ េសរភីព និងសន្តិសុខបុគគល 
និងនីតិវធីិ្របកបេ យយុត្តិធម៌ 

 ចបប់កមពុជ ជពិេសស ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ពំុមនជំពូក ច់េ យែឡកកំណត់ករពរសិទធិរបស់ជនជប់- 
េចទេនះេទ។ ចបប់ក៏មិនបញជ ក់ពីបទបបញញត្តិ និងនីតិវធីិកនុងករចប់ខ្លួន ករឃំុខ្លួន និងករ ក់ទណ្ឌ កមម ែដលសំេ  
ធនករពរសិទធិជមូល ្ឋ ន ដូចជ បូរណភព ងគកយ េសរភីព សន្តិសុខបុគគល និងករជំនំុច្រមះក្តី្របកបេ យ 
យុត្តិធម៌។ 

២.១. េតើ្រកម្រពទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  (រមួទំង វធិនកររដ្ឋបល ែដលផ្តល់ករករពរដល់ករឃំុខ្លួន 
ឬវធិនេទសទណ្ឌ ) មនករផ ព្វផ យ និង ចែស្វងរកបនយ៉ងទូ យមនបចចុបបននភព និងមន្រគប់ភ  
ផ្លូវករណ៍ែដរឬេទ? 

 បទបបញញត្តិ្របឆំងនឹងករឃំុឃំង មទំេនើងចិត្ត ្រតូវបនែចងយ៉ងចបស់កនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និង្រកម 
្រពហមទណ្ឌ  រមួមន មូលេហតុៃនករេចទ្របកន់ និងរយៈេពលៃនករចប់ខ្លួន សវនករេលើករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន 
និងករ ក់ពនធនគរ។lxxxvii បែនថមេលើេនះ បទបបញញត្តិស្តីពីជំនួយែផនកចបប់ បនេដើរតួនទីចូលរមួចំែណកកនុងករ 
្របឆំងនឹងករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។lxxxviii ចបប់ែដលអនុម័តេ យសភ នឹងមនអនុភពេនកនុង ជធនី និងទូទំង 
្របេទស។ ្រកម និងចបប់ទំងេនះ ្រតូវបនេបះពុមពផ យកនុង ជកិចច ចំនួន ៨េលខ កនុង ១ែខ និងតៃម្ល្របមណជ 
១.២៥ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ កនុង ១េលខ។ ករេបះពុមពផ យ គឺេធ្វើជភ ែខមរ។ ចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តិមួយចំនួន 
មនករបកែ្របជភ អង់េគ្លសេ្រកផ្លូវករណ៍ ពីៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករសងគមសីុវលិ ែដល ចែស្វងរកបនេន 
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េលើេគហទំព័រ ឬជឯក រេអឡិច្រតូនិច។ មច ស់ជំនួយក៏បនជួយឧបតថមភករេបះពុមពផ យឯក រចបប់សំខន់ៗ 
ដូចជ រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ភូមិបល និងចបប់ករងរជេដើម។lxxxix េគហទំព័រៃន ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ នីតិ្របតិបត្តិ និង 

ថ ប័នតុ ករ មិនមន “្របព័នធផទុកទិននន័យចបប់” េទxc បុ៉ែន្តនេពលបចចុបបនន ករែស្វងរកចបប់ និងព័ត៌មន 
រធរណៈ មេគហទំព័ររបស់្រកសួង និង ថ ប័ននន មនសនទុះេកើនេឡើង។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងចង្រកង និងផ ព្វ 

ផ យចបប់ ក៏្រតូវបនេធ្វើេ យ ថ ប័នមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (ដូចជ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឧត្តមសនង 
ករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងអងគករ GIZ ជេដើម)xci និងបុគគលឯកជន មរយៈ bloggers ។ 
ករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់េនះ បនជួយស្រមួលឲយករែស្វងរកឯក រចបប់ចស់ៗ រមួទំង ឯក រចបប់ែដល 
ពិបករក មកជឯក រ ចរកបនកនុងទ្រមង់េអឡិច្រតូនិច ឬឌីជីថល។ 

 

២.២. េតើចបប់ទំងេនះងយរកបន ងយ្រសួលយល់ មិនមន្របតិសកមម ចអនុវត្តបន ចពយករណ៍បន 
ចំេពះមនុស ្រគប់របូ េ យេសមើភព (រមួទំង ជញ ធមនសមតថកិចច) និងសម្រសប មចបប់ជរធរមន? 

ជេគលករណ៍ ចេម្លើយតបនឹងសំណួរខងេលើ គឺជចេម្លើយវជិជមន។xcii មេធយបយែស្វងរកចបប់របស់ 
្របជពលរដ្ឋ គឺេនមនក្រមិត េ យេធ្វើេឡើង មរយៈ្របភពែដលបនពិពណ៌នខងេលើ ( ជកិចចxciii និងេគហទំព័រ 
នន) បុ៉ែន្តក៏មនករផ្តួចេផ្តើមជេ្រចើនកំពុងែតដំេណើ រករ េដើមបីបេងកើនមេធយបយែស្វងរកចបប់ឲយកន់ែតទូ យ។ 
ផលវបិក គឺថ ្របជពលរដ្ឋ មញញមនចំេណះដឹងេនមនក្រមិត កនុងែស្វងយល់ពី្របជំុ កយស័ពទចបប់ េទះបីជចបប់ 
ទំង យ្រតូវបនសរេសរជភ ែខមរ គឺថ ពកយឫសរបស់ កយស័ពទចបប់ ជពកយកមចីពីភ ឥ ្ឌ បុ ណ ដូចជ 
បលី ឬសំ្រសកឹត។ ជករេឆ្លើយតប ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីក៏បនខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករចង្រកងសនទ នុ្រកមចបប់ និងេធ្វើ 
និយមកមមនូវពកយបេចចកេទសចបប់ ែដលេ្របើកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។xciv ជងេនះេទៀត 
ក៏មនកមមវធីិពិភក ចបប់បនចក់បញច ំង ម ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ជតិ និងឯកជន។xcv ប ្ត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
បនជួយជវភិគទនកនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីចបប់ កនុងចំេ មអនកមនវជិជ ជីវៈ ក៏ដូចជ្របជពលរដ្ឋ 

មញញ េ យេផ្ត តេលើបញ្ហ នន ដូចជ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ចបប់ភូមិបល ចបប់ករងរ ចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង 
្រគួ រ និងបញ្ហ វវិត្តន៍េផ ងៗេទៀត។ 

េគលករណ៍អ្របតិសកមមៃនចបប់ និងករណីេលើកែលងមនែចងេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធីិ 
្រពហមទណ្ឌ xcvi េហើយដូចគន នឹងនិយម្រកម្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ ករអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តន៍ចបប់េ យ្របតិសកមម 
ដូចជ ករអនុវត្តន៍ មនីតិវធីិថមី ករណីេរឿងក្តីមុនេពលចូលជធរមនៃន្រកមេនះ និងករអនុវត្តន៍បញញត្តិផ្តនទ េទសថមី 
ែដលអនុេ្រគះដល់ចុងេចទ។xcvii របយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជេនឆន ំ ២០១០ បនបង្ហ ញពី 
សញញ ណល្ៗអ ៃនករអនុវត្តន៍ចបប់េ យមិនមន្របតិសកមម។xcviii 

ករ យតៃម្លមួយចំនួនបនអះ ងថ តម្ល ភព ក នុវត្តន៍ភព ឬករ ចពយករណ៍ៃនចបប់េនកនុង្របព័នធ 
ចបប់កមពុជxcix គឺេនមនក្រមិត។ េទះបីជ ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់្រតូវបនែចងក៏េ យc ក៏េនកនុងករអនុវត្តន៍េន 
មនភព្របទំង្របទិស។ ឧទហរណ៍ ចបប់ស្តីពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះែត 
បុគគលមួយចំនួននិងមនលកខណៈលំេអៀង ្របឆំងនឹងអនកកែសត សកមមជនសិទធិមនុស  និងេមដឹកនំនេយបយ។ 
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សំណំុេរឿងក្តីពក់ព័នធនឹងករដកអភ័យឯកសិទធិសមជិកសភ ៣របូ ែដលមកពីគណបក ្របឆំង េដើមបី ចេចទ្របកន់ 
្រពហមទណ្ឌ ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត។ci ្របភពេផ ងេទៀត បនអះ ងថ បទបបញញត្តិចបប់ ដូចជ 
ចបប់ស្តីពីករ្របយុទធ្របឆំងករជួញដូរមនុស  និងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងេ្រគ ងេញ ន ្រតូវបនេ្របើជញឹក 
ញប់កនុងករេចទ្របកន់អនករកសីុផ្លូវេភទ ជំនួសឲយអនកជួញដូរមនុស  និងអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នជួសឲយឈមួញ 
េ្រគ ងេញ ន។cii 

 

២.៣. េតើចបប់មនអំ ចរដ្ឋបល/វធិនករបងក រករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន េ យមិនមនករេចទ្របកន់ 
ឬសវនករកនុងអំឡុងេពលឬេ្រកអំឡុងេពលែដល្របេទសសថតិេនកនុងភព សនន? 

 េពលេវ អតិបរម ែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយមម្រន្តីនគរបល ចេធ្វើករឃំុខ្លួនជនជប់សង យ័ គឺរយៈេពល 
៤៨េម៉ង និង ចពនយបនែត ២៤េម៉ង េទៀតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត្រតូវេសនើសំុេទ្រពះ ជ ជញ ។ េពលេវ ចប់ ប់ពីេពល
ែដលជនសង យ័មកដល់ទី ន ក់ករនគរបល ឬកង ជ វធុហតថ។ ករណីេលើកែលង នីតិជន យុេ្រកម យុ ១៤ឆន ំ 
មិនសថិតេ្រកមករឃំុខ្លួនេទ។ciii ចបប់កមពុជក៏អនុញញ តឲយមនករពនយេពលឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ឬករឃំុខ្លួនរង់ចំ 
សវនករ បុ៉ែន្ត មនករក្រមិតរយៈេពល និងមូលេហតុៃនករឃំុខ្លួនេនះេទ។ ករផុតកំណត់រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួន 
បេ ្ត ះ សនន ឬករខកខនរបស់េច្រកមេសុើបសួរកនុងករចង្អុលបង្ហ ញភស្តុ ងកនុងករឃំុខ្លួន នឹងនំឲយមនេ ះ 
ែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃំុ។civ ចបប់រដ្ឋធមមនុញញ និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  គឺមនបញជ ក់នូវេគលករណ៍ៃនកតិក 
សញញ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) អំពីករជំនំុជ្រមះឲយបនឆប់រហ័សcv េហើយបទបញញត្តិទំងេនះ 
មិនបនអនុញញ តឲយមនករឃំុខ្លួនេ យពំុមនករេចទ្របកន់ ឬជំនំុជ្រមះកំឡុងេពល ឬេ្រកអំឡុងេពលែដល 
្របេទសសថិតេនកនុង ថ នភពភព សនន។ ផទុយមកវញិ ករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ នឹង្រតូវរលំត់េនេពលែដលផុត 

ជញ យុកលបទេលមើស។cvi 
 ករេកើនេឡើងៃនករឃំុខ្លួនហួសនីតិវធីិ េធ្វើឲយមនករចេង្អ តែណនេនកនុងពនធនគរ (េមើលកនុងសូចន ករ III)។ 
អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ (CDP) បនែថ្លងេនកនុងរបយករណ៍មួយថ កនុងករណីខ្លះ ជនជប់េចទ ច 
្រតូវបនឃំុខ្លួនរយៈេពល ១ែខ ែថមេទៀត េដើមបីរង់ចំករប្តឹងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ ជញ  បនទ ប់ពីរយៈេពលៃនករឃំុខ្លួន 
រង់ចំសវនករ្រតូវបនផុតកំណត់ និងេ្រកយពី ដំបូង្របកសថ ពំុមនពិរទុធភព។cvii 
 

២.៤. េតើចបប់ករពរជនជប់េចទពីកររេំ ភបំពន ឬករ ក់ទណ្ឌ កមម មទំេនើងចិត្ត ឬហួសពីករកំណត់ 
េ យចបប់ ឬករ ក់ពិន័យ រមួមន ករ្រប្រពឹត្តេ យអមនុស ធម៌ ករេធ្វើទរណកមម ករចប់ខ្លួន មអំេពើចិត្ត 
ករឃំុខ្លួនេ យគម នករេចទ្របកន់ ឬជំនំុជ្រមះ និងកត់េទស្រប រជីវតិេ យខុសចបប់? េតើសិទធិ habeas corpus 
្រតូវបនកំណត់កនុងកលៈេទសៈ ែដរ? 
 ្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត 
្រប្រពឹត្តកមមែបបអមនុស ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌ កមមេផ ងៗ (CAT) េទះបីជយ៉ង  េនមិនទន់បនបេងកើតយន្ត 
ករបងក រថន ក់ជតិឯក ជយមួយេនេឡើយ។cviii ជេគលករណ៍ ម្រ  ៣៨(៤) ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ បនផ្តល់នូវករ 
ករពរដល់ជនជប់េចទពីករ្រប្រពឹត្តិបំពនេលើរបូ ងកយ ឬករបំពនេផ ងៗ ដូចជ ករ ក់ជេទសបែនថមដេលើ 
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អនកជប់ឃំុឃំង ឬអនកេទស។ អនក្រប្រពឹត្តអំេពើេលមើសមិនថជ ជករ ធរណៈ ក៏្រតូវផ្តនទ េទសេ យអនុេ ម 
ម្រកម្រពហមទណ្ឌ បចចុបបនន។cix េលើសពីេនះ ភស្តុ ងទទួលបន មមេធយយបយមិន្រសបចបប់ ដូចជ ករបងខិត 

បងខំផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ្រតូវែតចត់ទុកថឥតបនករ។ ជងេនះេទៀត រដ្ឋធមមនុញញបនកំណត់ថ  ល់ករេចទ្របកន់ករ 
ករចប់ខ្លួន ឬករឃំុខ្លួនជន មន ក់ ចេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវ មបញញត្តិចបប់។cx ជនែដល្រតូវ 
បនឃំុខ្លួនេ យនគរបល ្រតូវែតេ ះែលងឲយមនេសរភីពេ យ្រពះ ជ ជញ  េនេពលផុតកំណត់រយៈេពលឃំុ 
ខ្លួន។ ម្រន្តីនគរបល្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងេទកន់្រពះ ជ ជញ  េដើមបីចំ ត់ករេចទ្របកន់បន្តេទៀត។cxi ជនែដល 
្រតូវបនឃំុខ្លួន ច្រតូវបនេ ះែលង េនេពលគម នមូល ្ឋ នចបស់ ស់កនុងករឃំុខ្លួន ឬផុតកំណត់រយៈេពលៃនករ 
ឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន (ឬករពនយរេពលៃនករឃំុខ្លួន) ឬេនេពលមនករេសនើសំុរបស់ជន្រតូវេចទ។cxii សិទធិែដល 
មនែចងកនុងម្រ  ៣១ ដល់ម្រ  ៥០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ករចប់ខ្លួន ឬនំខ្លួនជន មន ក់េទតុ ករ្រតូវអនុេ ម 
េទ មចបប់ ចំែណកឯករណី ្របេទសជតិសថិតកនុងភព សនន ពំុ្រតូវបនកំណត់ចបស់ ស់េនះេទ ដូេចនះ ចជ 
េហតុនំឲយមនករក្រមិតសិទធិ។ ចប់ ំងពីករអនុម័តរដ្ឋធមមនុញញឆន ំ១៩៩៣ ពំុទន់មនចបប់ ឬអនុ្រកិតយ ្របកស ក់ 
្របេទសឲយសថិតកនុងភព សននេនេឡើយេទ (សូមបីែតកនុងអំឡុងេពលជប់គំង នេយបយរយៈេពល ១ឆន ំ ពីែខកកក  
ឆន ំ២០០៣ ដល់ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៤)។cxiii 

 េទះបីជ ចបប់ មឃត់ករេ្របើ្របស់ករេធ្វើទរណុកមមេ យម្រន្តីនគរបល កនុងករទទួលបនចេម្លើយ 
រភពពីជនសង ័យ្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ក៏អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន បន យករណ៍ថ ករេធ្វើ 

ទរណុកមម្រតូវបន្រប្រពឹត្តយ៉ងទូលំទូ យ អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ បនកត់សមគ ល់ថ ករណីៃនករ 
េធ្វើទរណុកមមេលើផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ពំុ្រតូវបនចត់ទុកថជករេធ្វើទរណុកមមេទ។cxiv 

 

២.៥. េតើចបប់បនបញញត្តិពីករសនមតទុកជមុនថគម នេទសែដរឬេទ? 
 ចបប់សនមតថ ជនជប់េចទជជនស្លូត្រតង់គម នេទស រហូតដល់មន ល្រកម ថ ពរពីតុ ករ ែដសេ្រមច 
ថ មនពិរទុធភព។ ចំែណកវមិតិសង ័យ ្រតូវបនជ្របេយជន៍ដល់ជនជប់េចទ។cxv ឧទហរណ៍មួយ ែដលចបប់ 
សនមតថ ជនជប់េចទជជនស្លូត្រតង់ គឺេគលករណ៍ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន (កនុងេគលករណ៍កំណត់ថ 
មនែតកនុងករណីេលើកែលង និងអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ជក់ ក់ ែដលជនជប់េចទ ច្រតូវបនឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ 

សនន)។cxvi េយង មរបយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ បនឲយដឹងថ េសចក្តីសេ្រមចៃនករឃំុខ្លួន 
បេ ្ត ះ សននរបស់តុ ករមនចំនួន ១៧៦ករណី កនុងចំេ ម ១៩៩ករណី។cxvii មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ 
បន យករណ៍បន្តថ េសចក្តីសេ្រមចភគេ្រចើន គឺបនសនមតថ ជនជប់េចទមនេទស េនមុនេពល្របកស ល 
្រកម។cxviii 
 

២.៦. េតើជនជប់េចទមនសិទធិទទួលបនេមធវភី្ល មៗ ឬ ច្រប្រស័យទក់ទងជមួយេមធវេី យេទៀងទត់ 
ឬសិទធិទទួលករតំ ងេ យេមធវេីន្រគប់ដំ ក់កលៃននីតិវធីិតុ ករ ឬេមធវ្ីរតូវបនែតង ងំចំេពះ 
ជនជប់េចទពំុមនលទធភពបង់ៃថ្លេស ? េតើជនជប់េចទ្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនពីសិទធិទំងេនះ ្របសិនេបើពួកេគគម ន 
ជំនួយែផនកចបប់? 
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 ្របភពទីមួយៃនជំនួយែផនកចបប់ គឺរដ្ឋធមមនុញញ ែដលបនែចងថ “្រគប់ពលរដ្ឋទំងអស់មនសិទធិករពរខ្លួន 
មផ្លូវតុ ករ”។cxix ្របភពទីពីរ គឺ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ែដលែចងពីដំ ក់កលនីមួយៗ និង ថ នភពែដល 

ជនជប់េចទ្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនពីសិទធិកនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ និងត្រមូវករឲយមនវត្តមនជមុនរបស់ 
េមធវ ី មុននឹងចំ ត់ករ មួយេធ្វើេឡើងេ យម្រន្តីយុត្តិធម៌ (នគរបល ្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកម)។ ម្រន្តីយុត្តិធម៌ 
ត្រមូវcxx ឲយផ្តល់ព័ត៌មនេទជនជប់េចទ អំពីសិទធិទទួលបនជំនួយែផនកចបប់។cxxi េទះបីជ ជនជប់សង យ័មន 
សិទធិទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ ក៏សិទធិេនះទទួលបនេ្រកយរយៈេពល ២៤េម៉ង បនទ ប់ពីករឃំុឃំងេ យម្រន្តី 
នគរបល។cxxii េទះបីជ ចបប់បនផ្តល់សិទធិទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ បន 
ឲយដឹងថ ពំុមនជនជប់េចទ មន ក់ទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ភ្ល មៗេ្រកយេពលចប់ខ្លួន និងពំុមនបនទប់ឯកជន 
ែដលផ្តល់ដល់េមធវកីនុងករជួប្រប្រស័យជមួយកូនក្តីេឡើយ។cxxiii ចំែណក មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ បនបង្ហ ញ 
ថ សវនករចំនួន ៦៤ កនុងចំេ មសវនករ ១៩៩ ពំុមនជំនួយពីេមធវេីទ ចំែណកឯសវនករេលើសំណំុេរឿង 
ឧ្រកិដ្ឋចំនួន ៥ កនុងចំេ ម ១០៥ ក៏ពំុមនវត្តមនេមធវែីដរ េទះបីជចបប់បនត្រមូវ ច់ខតឲយមនអនកតំ ងផ្លូវ 
ចបប់។cxxiv 

 ្របភពទីបីៃនសិទធិទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ គឺចបប់ស្តីពីគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជcxxv និងបទ 
បញជ ៃផទកនុង។cxxvi េ្រកមបបញញត្តិេនះ េមធវ្ីរគប់របូ្រតូវចូលរមួផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់។cxxvii បែនថមេលើេនះ ជន្រកី្រក្រតូវ 
ទទួលបនេស ជំនួយែផនកចបប់េ យឥតគិតៃថ្ល មរយៈមូលនិធិែដលបនមកពីវភិគទនៃនសមជិកៃនគណៈ 
េមធវ។ីcxxviii េមធវកីរពរេរឿងក្តី្របជជន្រកី្រក គឺទទួលបនេស ពីមូលនិធិរបស់គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ េ យែផ្អកេលើនីតិវធីិជក់ ក់ និងតៃម្លែដលបនកំណត់កនុង ១ឆន ំម្តង េ យ្រកុម្របឹក គណៈេមធវ។ី សំខន់ 
ជងេនះ ករណីែដលេមធវពំុិបនបំេពញកតព្វកិចចឲយបនេពញេលញ គឺ ច្របឈមនឹងករ ក់វន័ិយ។ 

 ករ្រ វ្រជវមួយេនឆន ំ២០០៦ បនទទួល គ ល់ថ េស ជំនួយែផនកចបប់កនុង្របេទសកមពុជសព្វៃថងេនះ 
គឺផ្តល់ទំង្រសងុេ យេមធវែីដលេធ្វើករេនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល េលើកែលងែតេស ផ្តល់េ យគណៈេមធវៃីន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងករករពរក្តីេ យមិនយក្របក់កៃ្រមពីេមធវឯីកជន។cxxix ករ ទ បសទង់មតិមួយេនចុងឆន ំ 
២០០៦ បនបង្ហ ញថ ្របជជនកមពុជមនក្រមិតយល់ដឹងតិចតួចអំពីករទទួលបនេស ជំនួយែផនកចបប់ និងពីកែន្លង 
ែដលពួកគត់ ចទទួលបនេស េនះ។ ជទូេទ ្របជពលរដ្ឋទទួលបនព័ត៌មនេនះពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ ផទុយេទ 
វញិ កូនក្តីមួយចំនួនមនផលវបិកែផនកហិរញញវតថុកនុងករេធ្វើដំេណើ រេទកន់ករយិល័យផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់ េដើមបីេធ្វើ 
ករទំនក់ទំនងេ យផទ ល់ជមួយេមធវ។ី ជងេនះេទៀត ក្រមិតយល់ដឹងៃនចបប់ បន ងំដល់ករផ្តល់ជំនួយែផនក 
ចបប់ឲយទន់េពលេវ  និង្របកបេ យ្របសិទធិភព។  កង្វះធនធនមនុស  (េមធវ)ី ថវកិ និងហិរញញវតថុស្រមប់េ ះ 
្រ យ្របក់េបៀវត រ ៍ និងករចំ យេលើករេសុើបអេងកត ្រពមទំង ករចំ យនន េ្រគ ងបរកិខ េអឡិច្រតូនិក និង 
អតថបទចបប់ែដលមនជធរមន។cxxx ករជួបវបិត្តិេសដ្ឋកិចច បនេធ្វើឲយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនកំពុង្របឈម 
នឹងករបិទទ្វ រ ឬក៏្រតូវេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងករយិល័យ ពីេ្រពះពំុមនលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លជួលទី ំង។cxxxi ករប្តូរ 
ទី ំងថមីេធ្វើឲយមនករលំបក ដល់កូនក្តីែដលមនជីវភព្រកខ ត់ េដើមបីទទួលបនជំនួយែផនកចបប់។ ករពំុមនមូលនិធិ 
្រគប់្រគន់ គឺជឧបសគគមួយ ែដលេធ្វើឲយេស ជំនួយែផនកចបប់ពំុមន្របសិទធិភព េ្រពះបនបងខំឲយេមធវែីស្វងរក្របក់ 
ចំណូលបែនថមស្រមប់ផគត់ផគង់ជីវភព និង្រគួ រខ្លួន ជជងករេផ្ត តសំខន់េលើករងរករពរផល្របេយជន៍ ធរ- 
ណៈ។ សមតថភព និងវជិជ ជីវៈរបស់េមធវ ី ក៏ជបញ្ហ េចទែដលេធ្វើឲយករផ្តល់េស ជំនួយែផនកចបប់ ែដលគម ន្របសិទធិ 
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ភព។ 
 

២.៧. េតើចបប់ធនចំេពះជនជប់េចទនូវសិទធិទទួលបនករផ្តល់ព័ត៌មន អំពីករេចទ្របកន់ េនកនុងេពល 
សម្រសប មនេពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករេរៀបចំករពរខ្លួន និងទំនក់ទំនងជមួយេមធវ?ី 

ជនជប់េចទមនសិទធិទទួលបនករផ្តល់ព័ត៌មនជមុន អំពីបទេចទ្របកន់ជក់ ក់េលើខ្លួន េនកនុងភ  
ែដល ចយល់បន។cxxxii េមធវកីរពរក្តីឲយជនជប់េចទ មនរយៈេពលែត ៥ៃថង កនុងករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿងមុន 
ចូលេឆ្លើយបំភ្លឺេនដំ ក់កលេច្រកមេសុើបសួរcxxxiii េទះបីជមនករបបញញត្តិថ ជនជប់េចទមនេពលេវ សមរមយ 
កនុងករេ្រត មករពរខ្លួន។cxxxiv ម្រ  ៤៥៧ និង ម្រ ៤៦៦ ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  បនែចងពីេពលេវ សម្រសប 
ែដលជនជប់េចទ្រតូវករេ្រត មករពរខ្លួន េហើយេពលេវ េនះ ្រស័យ មទីកែន្លងរបស់ជនជប់េចទ។cxxxv 
បទបបញញត្តិេផ ងេទៀតទក់ទងនឹងេពលេវ សម្រសបកនុងករេ្រត មករពរខ្លួន គឺមនកនុង ម្រ  ៣០៤ (នីតិវធីិៃនករ 
បង្ហ ញខ្លួនភ្ល ម) ម្រ ៣១៩ (ករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង)cxxxvi ម្រ  ៣២២ (វធិនទក់ទងនឹងភគីែដលមនវត្តមន 
េនកនុងសវនករ) ម្រ  ៤២៨ (ករ ក់សំណំុេរឿងជូនពិនិតយ) និងម្រ  ៤២៩ (ករពនយររយៈេពលៃនករសរេសរ 

រ )។ 

េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង ដូចមន េនកនុងរបយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស  ជនជប់េចទេសទើរ 
ែតទំងអស់ទទួលបនព័ត៌មនអំពីបទេចទ្របកន់េលើពួកេគ។cxxxvii េទះបីជយ៉ង  មនចំេ ទថេតើជនជប់- 
េចទមនេពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករេ្រត មករពរខ្លួន េនេពលពួកេគ ឬេមធវពួីកេគទទួលបនករជូនដំណឹងកនុង 
រយៈខ្លីមុនៃថងសវនករ (ជពិេសស សវនករេលើអងគេហតុេសចក្តី)។cxxxviii មួយវញិេទៀត ករធននូវករ្រប្រស័យទក់ 
ទងេ យេសរ ីរ ងជនជប់េចទ និងេមធវ ី(េ យមិនមនករ ្ត ប់ ឬថតសេម្លង) មនែចងកនុងម្រ  ១៤៩ (សិទធិករ 
ពរខ្លួនរបស់ជនជប់េចទ)។ 

 

២.៨. េតើចបប់បនធនដល់ជនជប់េចទនូវសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យគម នករពនយរេពល ករ
ជំនំុជ្រមះចំេពះមុខជនជប់េចទ និងករករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង ឬេ យេមធវ ី (ករសួរេដញេ ល ក  ី និងករ 
ពិនិតយភស្តុ ង)? 

 េទះបីជ ពំុមនវកយស័ពទចបប់អំពី “ករជំនំុជ្រមះេ យគម នករពនយរេពល” ក៏្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ បនផ្តល់ 
សិទធិឲយសភេសុើបសួរ កនុងករធនថ ដំេណើ រករនីតិវធីិពំុមនករពនយរេពល។cxxxix ករ មឃត់ករពនយរេពល 
មនបទបបញញត្តិមួយចំនួនបនេ្របើពកយ ដូចជ “...េ យគម នករពនយរេពល” “...ករពនយរេពលេ យមិនចំបច់” ឬ 
“...េ យបនទ ន់”។ េនកនុងនីតិវធីិៃនករបង្ហ ញខ្លួនភ្ល ម ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ បនត្រមូវឲយ្របកស ល្រកម កនុងអំឡុង 
េពល ២សប្ត ហ៍ េនចំេពះមុខជនជប់េចទ។cxl កនុងករណីែដល្រពះ ជ ជញ បញជ ឲយមនករេសុើបអេងគត ជជង 
ដំេណើ រករនីតិវធីិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល ម ករណីេនះពំុបនកំណត់ពីេពលេវ ជក់ ក់េទ ្រគន់ែតែចងថ ករ្របកស ល 
្រកម គឺេធ្វើេន “កនុងកំឡុងេពលសមរមយ”។cxli 

 បទបបញញតិ្តស្តីពីករឃំុខ្លួនរង់ចំសវនករ ឬករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ក៏ធនពីេគលករណ៍ជំនំុជ្រមះេ យ 
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គម នករពនយរេពល។ រយៈេពលៃនករពនយេពលឃំុខ្លួន ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងជក់ ក់េយង ម្របេភទៃនបទេលមើស 
និង យុរបស់ជន្រតូវេចទ។cxlii ម្រ  ២៩៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  បនផ្តល់នូវរយៈេពលឃំុខ្លួនបែនថមចំនួន ៤ែខ 
កនុងករបញច ប់ករេសុើបសួររបស់ខ្លួន។ មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស  េលើកេឡើងថ មនករណីចំនួន ៨ កនុងចំេ ម ១៩៩ 
មនកររេំ ភេលើដំេណើ រករនីតិវធីិ។ សំណំុេរឿងភគេ្រចើន ែដលបន យករណ៍េ យមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស  
បនបង្ហ ញថ ករឃំុខ្លួនរង់ចំសវនករ គឺេលើសពីរយៈេពលៃនករផ្តនទ េទស ចពី ១សប្ត ហ៍ ដល់ ១ឆន ំ ឬរហូត 
ដល់ ២ឆន ំ។ 

 សិទធិរបស់ជនជប់េចទកនុងករសួរេដញេ ល ក ី និងពិនិតយភស្តុ ង្របឆំងខ្លួន ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ែចង 
ថ ្រពះ ជ ជញ ជអនកេធ្វើករេកះេ ក ី បុ៉ែន្ត េមធវកីរពរក្តីក៏ ច ក់ជូនេឈម ះ ក ី ែដលមិនបនេកះេ  
េ យ្រពះ ជ ជញ ផងែដរ េ យេសនើសំុឲយតុ ករ ្ត ប់សកខីកមមរបស់ពួកេគកនុងនមជ ក ។ីcxliii កនុងករណីែដល 
សវនករេធ្វើេឡើងេ យគម នវត្តមនជនជប់េចទ (សវនករកំបំងមុខ) ្រកមេនះបន អនុញញ តឲយជនជប់េចទមន 
សិទធិប្តឹងជំទស់នឹង ល្រកមកំបំងមុខ។cxliv 

 ជក់ែស្តង កមមវធីិឃ្ល ំេមើលតុ ករមួយបនបង្ហ ញថ ជនជប់េចទ្រគប់របូ្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយ ក់ 
បង្ហ ញភស្តុ ង និងពិនិតយភស្តុ ង្របឆំងខ្លួន។ របយករណ៍ឃ្ល ំេមើលតុ ករេនះ បនកត់សមគ ល់ថ ក ីមន 
វត្តមនេនកនុងបនទប់សវនករ គឺេនមុនេពលខ្លួនផ្តល់សកខីកមម។ 

 

២.៩. េតើចបប់បនផ្តល់សិទធិប្តឹងឧប្រស័យេទតុ ករជន់ខពស់ មនីតិវធីិចបប់ែដរឬេទ? 

 ករប្តឹងឧប្រស័យេទ ឧទធរណ៍ ចេធ្វើេឡើងេ យមនថិរេវ កំណត់cxlv ចំែណកេទតុ ករកំពូលcxlvi 
គឺេយង មអជញ យុកលៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។cxlvii កនុងករណីមនករជំទស់នឹង ល្រកម ថ ពររបស់តុ ករ ែដល 
មន នុភពជអជញ អស់ជំនំុ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ក៏បនអនុញញ តឲយមនបណ្តឹ ងេសើេរ ើេទកន់តុ ករកំពូល (សភ 
េពញអងគ)។cxlviii ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ថមី មិន្រតឹមែតផ្តល់លទធភពកនុងករប្តឹងឧប្រស័យនឹង ល្រកមរបស់េច្រកមជំនំុ 
ជ្រមះេទ ែថមទំងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ដូចជ ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។cxlix 

 ករេ្របើ្របស់សិទធិប្តឹងឧប្រស័យ េនែតជួបឧបសគគ។ េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ (LICADHO) 
បនេចញផ យអតថបទសេងខបមួយ អំពីឧបសគគកនុងករប្តឹងឧប្រស័យ រមួមន មេធយបយដឹកជញជូ នរបស់ពនធនគរ 
ននេទកន់ ឧទធរណ៍ កង្វះខតថវកិរចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ ដូចជ ៃថ្ល ំង កង្វះបុគគលិក ទីកែន្លង ន ក់ 

្រស័យ និងករចំ យេផ ងៗស្រមប់បុគគលិក។ល។cl ជលទធផល អនកេទសេនកនុងពនធនគរេខត្តចំនួន៧ ចំនួន 
៥៤០នក់ ែដលរង់ចំសវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ កំពុង្របឈមនឹងករខកខនមិនបនចូលរមួសវនករេលើបណ្តឹ ង 
ឧទធរណ៍របស់ខ្លួន “សវនករឧទធរណ៍កំបំងមុខ”។cli អតថបទេនះclii បនបន្តថ ឧបសគគទំងេនះ បនេធ្វើឲយករករពរក្តី 
មិនមន្របសិទធិភព និង/ឬ មិនមនេពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់េ្រត មករពរខ្លួនេ យេហតុថ ជនជប់េចទ ច្រតូវ 
បញជូ នេទកន់ ឧទធរណ៍េនៃថងសវនករ។cliii 
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២.១០. េតើចបប់បន មឃត់ករេ្របើ្របស់ចេម្លើយ រភពេ យបងខំ “ជភស្តុ ង” និងបនធននូវសិទធិ 
ជនជប់េចទកនុងករេនេសង មមិនេឆ្លើយែដរឬេទ? 
 រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន មឃត់នូវករេ្របើ្របស់ចេម្លើយ រភពេ យបងខំ “ជភស្តុ 

ង”។cliv បែនថមេលើេនះ បទបបញញត្តិអំពីវធិនៃនភស្តុ ង ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ថមី (ឆន ំ២០០៧) 
េ យសនមតថ ល់ភស្តុ ងទំងអស់ ចទទួលយកបន េហើយេច្រកមជំនំុជ្រមះនឹងថ្លឹងែថ្លងអំពីតៃម្លភស្តុ ង 
េ យែផ្អកេលើជំេនឿេ ម ះ្រតង់ និងពិត្របកដរបស់ខ្លួន។clv បុ៉ែន្តជក់ែស្តង ភស្តុ ងជក់ ក់មួយចំនួន គម នតៃម្លជ 
ភស្តុ ង ឬមិន ចទទួលយកបនេឡើយ រមួមន ភស្តុ ងទទួលបន មរយៈករបងខិតបងខំ ងកយ ឬផ្លូវចិត្ត និង 
ភស្តុ ងទទួលបនពីករ្រប្រស័យទក់ទង រ ងជនជប់េចទ និងេមធវ។ីclvi ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ក៏បនករពរសិទធិ 
របស់ជនជប់េចទកនុងករេនេសង មមិនេឆ្លើយេន្រគប់ដំ ក់ ទំងកលេសុើបសួរ និងដំ ក់កលជំនំុជ្រមះclvii 
បុ៉ែន្តេនករអនុវត្តន៍េនែតជួបបញ្ហ ្របឈម។ ឧទហរណ៍ របយករណ៍ឃ្ល ំេមើលតុ កររបស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិ 
មនុស កមពុជឆន ំ២០១០ បនញំុងឲយេឃើញពីសញញ ណៃនករទញយកចេម្លើយ រភពេ យករបងខិតបងខំ (គំ ម 
កំែហង) ឬករេធ្វើទរណុកមម (ករេ្របើកម្ល ំង)។clviii អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ក៏បនឲយដឹងថ ទរណុកមម គឺជទម្ល ប់មួយ 
ែដលម្រន្តីបូ៉លីសកំពុងបន្តអនុវត្ត េ្រពះពួកេគខ្វះនូវករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវ ខ្វះមេធយបយកនុងករេសុើបអេងកត និង 
ភពនិទណ្ឌ ភព។clix 
 

២.១១. េតើចបប់បន មឃត់ចំេពះករជំនំុជ្រមះ ឬផ្តនទ េទសេលើកទីពីរចំេពះបទេលមើស ែដលតុ ករបន 
សេ្រមចជ ថ ពរថ មនេទស ឬគម នេទស ែដរឬេទ? 

្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ពិតជបន មឃត់ចំេពះករជំនំុជ្រមះ ឬផ្តនទ េទសេលើកទីពីរចំេពះបទេលមើស ែដល 
តុ ករបនសេ្រមចជ ថ ពរថ មនេទស ឬគម នេទស (គឺជ ជញ អស់ជំនំុ)clx ករណីេលើកែលង បណ្តឹ ងេសើេរ ើ ្រតូវ 
បនអនុញញ តឲយមនករជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ។clxi ចំែណកេគលករណ៍ជទូេទៃន ករអនុេ្រគះេទស និងករេលើក 
ែលងេទស ពំុែមនជឧបសគគកនុងករជំនំុជ្រមះជន មន ក់េនះេឡើយ ជពិេសស បទឧ្រកិដ្ឋធងន់ធងរ (បទឧ្រកិដ្ឋ្របឆំង 
នឹងមនុស ជតិ បទឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម និងបទឧ្រកិដ្ឋ្របល័យពូជ សន៍)។clxii 

 

២.១២. េតើចបប់បនផ្តល់សិទធិទមទរសំណងឲយទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធិភព ចំេពះកររេំ ភបំពន 
សិទធិជមូល ្ឋ នែដរឬេទ? 

ជទូេទ សិទធិ និងេសរភីពៃន្របជពលរដ្ឋែខមរ្រតូវបនករពរេ យអំ ចតុ ករ។clxiii រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ 
និង្រកម្រពហមទណ្ឌ  បនផ្តល់សិទធិទមទរសំណងេនតុ ករមនសមតថកិចច (តុ ករ្រគប់ជន់ថន ក់) ចំេពះបណ្តឹ ង 
្របឆំងនឹង ជករ ធរណៈ។clxiv ជងេនះេទៀត កររេំ ភបំពនសិទធិជមូល ្ឋ នេ យបុគគលឯកជន ្រតូវេ ះ 
្រ យ និងផ្តល់សំណងេ យអនុេ ម ម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។clxv សំណងពីរ្របេភទ្រតូវបនកំណត់ ចំេពះករ 
រេំ ភបំពនសិទធិមូល ្ឋ ន េ យបុគគលឯកជន ឬ ជករ ធរណៈ គឺ ករ ក់ពនធនគរ (េទសអតិបរម ជប់ពនធ 
នគរអស់មួយជីវតិ) និង/ឬ ករផកពិន័យ។clxvi សំណងករខូចខតេ យអំេពើរេំ ភបំពនសិទធិ គឺេធ្វើេឡើងកនុងេគល 
បំណង ្ត រេឡើងវញិនូវករខូចខត ឬករបំផ្លិចបំផ្ល ញ េ យឲយមនលកខណៈសមម្រតេទនឹង ថ នភពេដើម។clxvii 
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េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង្រតូវបន យករណ៍ថ សំណងមិន្រតូវបនអនុវត្តឲយមន្របសិទធិភពេទ េ យ 
អនកបំពនសិទធិមនុស មិន្រតូវបនផ្តនទ េទស។clxviii ជនរងេ្រគះ ឬ្រកុម្រគួ រ សថិតេ្រកមសំពធគំ មកំែហងមិនឲយប្តឹង 
េទតុ ករ និងបញចុ ះបញចូ ល ឬបងខំឲយទទួលយកសំណងជលុយកក់ជំនួសករប្តឹងផ្តល់។clxix ជេរឿយៗ ជញ ធរមូល 
្ឋ នែតងែតែស្វងរកដំេ ះ្រ យជូនជនរងេ្រគះ េ យឲយទទួលសំណងពីជនេលមើល (ជពិេសស ជនរងេ្រគះពីអំេពើ 

រេំ ភេសពសនថវៈ ឬេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍េភទ) ែដលជជេ្រមើសជំនួសករប្តឹងេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ ។ សិទធិប្តឹងទមទរ 
សំណងរដ្ឋបបេវណី ក៏្រតូវបន ងំ េ យករត្រមូវឲយបង់្របក់្រប ប់ក្តី និងបង់ពនធេលើពកយបណ្តឹ ង។ ករទមទរ 
សំណង ក៏ ចេធ្វើបនេនេ្រក្របព័នធពីនីតិវធីិតុ ករ ដូចជ បណ្តឹ ងេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លclxx និងគណៈ 
កមមករសុរេិយដី។clxxi 

 

៣. ដំេណើ រករអនុម័ត និងករអនុវត្តន៍ចបប់្រតូវបនេបើកចំហជ ធរណៈ មនលកខណៈយុត្តិធម៌ មន្របសិទធិភព 
និងេសមើភពគន ែដរឬេទ? 

៣.១. េតើកិចច្របជំុនីតិកមម្រតូវបនជូនដំណឹងកនុងេពលេវ សម្រសប និងេបើកចំហជ ធរណៈែដរឬេទ? 

 ដំេណើ រករនីតិកមម ឬសម័យ្របជំុ្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ ធរណៈ េលើកែលងែតមនករេសនើសំុេផ ងេទៀត។clxxii 
សម័យ្របជំុ្រតូវបនេធ្វើ ២ដង កនុង ១ឆន ំ ែដលសម័យ្របជំុនីមួយៗមនរយៈេពល ៣ែខ ចំែណកឯសម័យ្របជំុវ ិ មញញ ក៏ 

ចេធ្វើបនែដរ។ រេបៀប រៈស្រមប់សម័យ្របជំុ គឺេសនើេឡើងេ យអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសភទំងពីរ និងជូនដំណឹង 
ជ ធរណៈ។clxxiii បុ៉នម នឆន ំកន្លងមក មនករផ យបន្តផទ ល់ពីទូរទស ន៍ជតិ អំពីសម័យ្របជំុ ឬកិចចពិភក ចបប់
េនសភទំងពីរ (រដ្ឋសភ និង ្រពឹទធសភ)។ ចំេពះព័ត៌មនពីកំណត់្រ ជ យលកខណ៍អក រ ស្តីពីសម័យ្របជំុនីតិ 
កមម គឺ ចរកបនតិចតួចបំផុត ែដលនំឲយមនចំេ ទ ថេតើកំណត់្រ  ឬកំណត់េសចក្តី្រតូវបនែចកផ យជ 

រធរណៈឬេទ។ 

 

៣.២. េតើេសចក្តី្រពងចបប់ និង្របតិចរកិ ឬកំណត់េហតុៃនសម័យ្របជំុនីតិកមម ្រតូវបនែចកជូនដល់ ធរណៈ 
កនុងេពលេវ មួយសម្រសបែដរឬេទ? 

កលពីបុ៉នម នឆន ំមុន េសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបនចត់ទុកជឯក រសមង ត់។ ឯក រព្រងងេនះ ែចកចយែត 
កនុងចំេ ម ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលពក់ព័នធកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ 
បុ៉េ ្ណ ះ។ េទើបែតថមីៗេនះ េសចក្តី្រពងចបប់មួយចំនួនបនផ យទូ យដល់មជឈ ្ឋ នសិក  (សិស និស ិត)។clxxiv 
ករចូលរមួផ្តល់មតិេយបល់យ៉ងផុសផុល រ ងសងគមសីុវលិ និងរ ្ឋ ភិបល កនុងករអនុម័តចបប់ ស្តីពីបតុកមមេ យ 
សន្តិវធីិclxxv ្រតូវបន ធរណជន ទរជខ្ល ំង បុ៉ែន្តចំេពះចបប់ស្តីពីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ និងចបប់ស្តីពីអងគករ 
និងសមគម ពំុ្រតូវបនេបើកឱកសទូ យឲយមនកផ្តល់មតិេយបល់េទ និងព័ត៌មនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះផ្តល់ជូន 

ធរណជន ជពិេសស ្រកុមសងគមសីុវលិ។clxxvi រ ្ឋ ភិបលបនផ្ល ស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួន េ យឲយមនករចូលរមួ និង 
ទទួលយកអនុ សន៍របស់អងគករសងគមសីុវលិមកពិចរ ។clxxvii បញ្ហ កង្វះករេដញេ ល និងករជែជកពិភក  
េនសភ ្រតូវបនេលើកជកង្វល់ចមបង ជពិេសស ចបប់ស្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ េនែខតុ  ឆន ំ២០០៩ 
ចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍េនែខកុមភៈ េនឆន ំ២០១០ និងចបប់ស្តីពីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយេន ែខមីន ឆន ំ២០១០។ 
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៣.៣. េតើសិទធិប្តឹងេទតុ ករ្រតូវបនក្រមិតជក់ ក់េ យរេបៀប  កនុងករមិនឲយេរ ើសេអើង និងមិនរតិតបិត 
េពក? 
 សិទធិប្តឹង មផ្លូវតុ ករ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ជពិេសស េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។clxxviii េនកនុង 
្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី (២០០៩) បនអនុញញ តឲយសមគមមួយចំនួន ចជួយជនរងេ្រគះ កនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ង។clxxix 
េលើសពីេនះ ជនរងេ្រគះ ច្រតូវបនតំ ងេ យទយទរបស់ខ្លួន (កនុងករណីែដលទទួលមរណភព) ឬអនកតំ ង 
្រសបចបប់ (កនុងករណីជអនីតិជន ឬជនសថិតេ្រកម ពយបល) និង ចប្តឹងទមទរសំណងរដ្ឋបបេវណីភជ ប់ជ 
មួយបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ  ែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រពះ ជ ជញ ។clxxx រដ្ឋធមមនុញញ ក៏បនកំណត់ពីសិទធិប្តឹងេទ្រកុម្របឹក  
ធមមនុញញ េ យ្របជពលរដ្ឋ ចេ្របើ្របស់សិទធិេនះ មរយៈអនកតំ ង ្រស្ត និងតុ ករកំពូល េសនើសំុឲយពិនិតយ 
េលើធមមនុញញភពៃនចបប់ និងបទបញជ េផ ងៗអនុវត្តេ យ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ែដលប៉ះពល់ដល់សិទធិមនែចងកនុងរដ្ឋ 
ធមមនុញញ។clxxxi បុគគល្រគប់របូ អនកតំ ង្រសបចបប់ បណ្តុំ មនុស  អងគករ ឬសមគម ក៏មនសិទធិប្តឹងេទកន់គណៈកមម  
ធិករករពរសិទធិមនុស  និងទទួលពកយបណ្តឹ ង។clxxxii 

 

៣.៤. េតើសវនករ និង ល្រកមតុ ករ េធ្វើជ ធរណៈ និងបន្របគល់ជូនគូភគីែដលមនផល 
្របេយជន៍ភ្ល មៗែដរឬេទ? 

សវនករជំនំុជ្រមះក្តី្រតូវេធ្វើេឡើងជ ធរណៈ េលើកែលងែតករណីែដលពក់ព័នធនឹងសីលធម៌សងគម 
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ សន្តិសុខជតិ ឬជីវភពឯកជនរបស់បុគគលែដលពក់ព័នធកនុងេរឿងក្តីclxxxiii ចំែណកករ្របកស 

ល្រកម្រតូវេធ្វើេឡើងជ ធរណៈclxxxiv ែដលេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបន្របកសេ យ្របធនេច្រកម។clxxxv ករឃ្ល ំ 
េមើលតុ ករថមីៗេនះ េ យមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ បនបង្ហ ញថ កនុងចំេ ម ១៩៩សវនករ ធរណជន 
មិន្រតូវបន មឃត់មិនឲយចូលរមួេនះេទ ក៏បុ៉ែន្តេសចក្តីជូនដំណឹងពីកលវភិគសវនករ េនេលើក្ត រផ្តល់ព័ត៌មនជ 

ធរណៈមនចំនួនែត ៥ករណី បុ៉េ ្ណ ះ។clxxxvi នេពលថមីៗេនះ តុ ករបនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ំង 
ជពិេសស ដំបូង ជធនីភនំេពញ និងតុ ករកំពូល បនផ្តល់ព័ត៌មនពីកលវភិគសវនករជ ធរណៈ 
េលើក្ត រព័ត៌មន និងេគហទំព័ររបស់ខ្លួន។ មួយវញិេទៀត ករ្របកស ល្រកម ក៏ត្រមូវឲយផ្តល់ព័ត៌មនេទដល់គូភគី 
ននផងែដរ។clxxxvii សូមរកេមើលព័ត៌មនពីករផ ព្វផ យៃនេសចក្តីសេ្រមចេនែផនក “ទិដ្ឋភពទូេទ” ចំនុចទី ៤ “ករបក 
្រ យ និងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ” ជពិេសស “ ងរចនសមព័នធ្រគប់្រគង្របព័នធយុត្តិធម៌”។ 

៣.៥. បុគគល្រគប់របូមនសិទធិេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ និងេតើមនសិទធិទទួលបនករករពរពីចបប់េសមើៗ គន  
េ យមិនមនករេរ ើសេអើងែដរឬេទ? 

ចបប់ផ្តល់នូវករករពរេសមើៗគន clxxxviii បុ៉ែន្តេនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងមនករេលើកេឡើងថ ចបប់ករពរែត 
អនកមន្រទពយសមបត្តិ ឬមនអំ ច។clxxxix ជពិេសស បញ្ហ ដីធ្លី ែដលេកើតេឡើងពីករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និង 
គេ្រមងអភិវឌ ន៍ដៃទេទៀតcxc គឺប ្ត លឲយមនករជេម្ល សេ យបងខំcxci និងរបឹអូសយកដីធ្លី។cxcii អគគសនងករករពរ 
សិទធិមនុស ្របចំេនកមពុជ បនេលើកពីបញ្ហ ករករពរេ យេសមើភព ដូចជ ករណីពក់ព័នធនឹង្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
ករណីអនក្របឆំងនឹងរ ្ឋ ភិបលcxciii ករណីករទទួល្របក់កៃ្រម និងករេលើកកមពស់និេយជិត្រស្តីcxciv ករណីយឺតយ៉វ 
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កនុងករផ្តល់វញិញ បនប្រតសមគ ល់កមមសិទធិដីធ្លីដល់្រកុមជនជតិេដើមភគតិច េបើេទះជមន ភស្តុ ងបញជ ក់ពីករកន់ 
កប់េ យ្រសបចបប់។ល។cxcv 

 

៣.៦. េតើបុគគល្រគប់របូ ចេសនើសំុជំនួយពី ថ ប័នយុត្តិធម៌េ យេសមើភព មន្របសិទធិភព និងមិនមនគំេនៀប 
យកកៃ្រម េ យមិន្រតឹម្រតូវ ឬឧបសគគែផនករដ្ឋបលេផ ងៗេ យបំពនែដរឬេទ? 
 ជនរងេ្រគះេនកនុងករណី្រពហមទណ្ឌ  គឺមិនត្រមូវឲយបង់្របក់កៃ្រមអ្វីេឡើយ គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋcxcvi 
បុ៉ែន្តចំេពះករណីវ ិ ទរដ្ឋបបេវណី ្របក់្រប ប់ក្តី្រតូវបង់េ យេដើមេចទ ្របសិនេបើចុងចេម្លើយចញ់ក្តី ចុងចេម្លើយជអនក 
ទទួលខុស្រតូវចំេពះករបង់ចំ យេលើេរឿងក្តី (បង់សង់ឲយេដើមេចទវញិនូវ្របក់្រប ប់ក្តីែដលបនចំ យរចួ)។ 
េ្រកពី្របក់ចំ យេលើដំេណើ រករក្តី ពនធេលើពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលើតៃម្លៃនកមមវតថុបណ្តឹ ង។ ្របក់ 
្រប ប់ក្តីអបបបរមគឺ ២៥ដុ ្ល េមរកិ (តៃម្ល្រប ក់្របែហល) និងអតិបរម គឺ ៧០ដុ ្ល េមរកិ (តៃម្ល្រប ក់ 
្របែហល)។cxcvii ករទរយក “កៃ្រមបែនថម” េ យម្រន្តី ថ ប័នតុ ករ េនែតក្តី្រពួយបរមភ េ្រពះថ េដើមបីេគលបំណង 
្រទ្រទង់្របក់េបៀវត រទ៍បរបស់ខ្លួន។cxcviii របយករណ៍មួយ បនបង្ហ ញឲយដឹងថ ជនរងេ្រគះេ យករជួញដូរមនុស  
មិន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីទមទរសំណងពីអនក្រប្រពឹត្តេលមើសបនេទ េ យមូលេហតុថ ៃថ្លចំ យែដល 
កំណត់េ យតុ ករខពស់េពក។cxcix  ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ 
្របេទសកមពុជ ក៏បន យករណ៍ពីកង្វះករទទួលបនជំនួយពី ថ ប័នយុត្តិធម៌ េ យមូលេហតុៃថ្លចំ យ ែដល 
កំណត់េ យតុ ករខពស់េពក ដូចជ បទរេំ ភេសពសនថវៈ និងបទ្របទូសេករេភទេលើ្រស្តី។cc 

 

៣.៧. េតើចបប់្រតូវបនអនុវត្តេ យមន្របសិទធិភព យុត្តិធម៌ និងេសមើភពគន ែដរឬេទ? េតើបុគគលែដលែស្វងរក 
យុត្តិធម៌្រតូវបនផ្តល់ជំនួយសម្រសបែដរឬេទ? 
 បញ្ហ ស្តីពីភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ ្រតូវបនពិភក េនកនុងសូចនករ ២.ខ។ ករ្រពួយបរមភពីករអនុវត្តន៍ 
ចបប់េ យមិនេសមើភព ក៏្រតូវបនេលើកេឡើងជបញ្ហ  ករណីដូចជ ករ្របមូលផ្តុំេធ្វើបតុកមមជ ធរណៈ ករផ្តល់ 
ព័ត៌មនមិនពិត និងករបរ ិ េករ ្តិ៍ ែដលករអនុវត្តន៍េនះ ្រស័យេលើករ្របកន់និនន ករ ឬទស នៈនេយបយរបស់ 
អនកេធ្វើបតុកមម។ 

 

៣.៨. េតើចបប់បនផ្តល់សិទធិទមទរសំណងចំេពះករខូចខតឲយបន្រគប់្រគន់ មន្របសិទធិភព និងឆប់រហ័ស 
ដល់ជនរងេ្រគះរងអំេពើ្រពហមទណ្ឌ  ឬកររេំ ភសិទធិមនុស ែដរឬេទ? េតើជនរងេ្រគះទទួលបនព័ត៌មនេផ ងៗ 
ពក់ព័នធនឹងកររេំ ភបំពន និងយន្តករផ្តល់សំណងចំេពះករខូចខតែដរឬេទ?  

គណៈកមមករករពរសិទធិមនុស  និងទទួលពកយបណ្តឹ ងៃនរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ក៏ដូចជ គណៈកមមករសិទធិមនុស របស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ្រតូវបនផ្តល់អំ ចកនុងករដឹកនំករេសុើបអេងកតចំេពះ 
ករណីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ក៏បុ៉ែន្ត ថ ប័នេនះមិន6 ចផ្តល់ករជួសជុលករខូចខតដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពើ 

                                                            
6កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈពី enabled េទជ unable. 
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រេំ ភបំពនសិទធិមនុស ឲយមន្របសិទធភព និងឆប់រហ័សេទ (ឧទហរណ៍ ៖ ជនរងេ្រគះេ យករបេណ្ត ញេចញពីដី 
ធ្លី) ឬយកអនករេំ ភបំពនសិទធិមនុស មកទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់។ ករេលើកេឡើងថ ថ ប័នទំងេនះ ជទូេទ 
អនុវត្តអណត្តិខ្លួនេ យពំុមន្របសិទធិភព។cci ជនរងេ្រគះេ យកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ជេរឿយៗ សំុជំនួយពី 
ប ្ត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬបុគគលសំខន់ៗកនុង្របេទស ដូចជ សមជិករដ្ឋសភ នយករដ្ឋម្រន្តី ឬអនក យករណ៍ 
សិទធិមនុស ពិេសស...ជេដើម។ccii 

 

៣.៩. េតើចបប់បនបញញត្តិ និង្រពះ ជ ជញ  េច្រកម ឬម្រន្តីយុត្តិធម៌ បនចត់វធិនករ េដើមបីជួយករពរដល់ 
ក  ីនិងជនរងេ្រគះ (និងអនកតំ ង) ពីករេ្រជ តែ្រជកជីវភពឯកជនេ យខុសចបប់ ្រពមទំងធនសុវតថិភព ក  ី

ក៏ដូចជ ្រកុម្រគួ រ ពីករបំភិតបំភ័យ និងករសងសឹក េនមុនេពល អំឡុងេពល និងេ្រកយេពលដំេណើ រករជំនំុជ្រមះ 
ឬដំេណើ រកររដ្ឋបល ឬដំេណើ រករេផ ងៗេទៀត ែដលប៉ះពល់ដល់្របេយជន៍របស់ពួកេគែដរឬេទ? 
 រហូតដល់េពលេនះ គឺពំុមនយន្តករ  េ្រកពី្រកម្រពហមទណ្ឌ ែដលផ្តនទ េទសចំេពះអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស 
ែដលបនបងកបញ្ហ ដល់ ក ី ជនរងេ្រគះ ឬេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងពំុមនយន្តករករពរសុវតថិភព ដូចជ 
ករបំភិតបំភ័យ ឬករសងសឹកចំេពះជនរងេ្រគះ ក ី និង្រគួ ររបស់ពួកេគ មុនេពល និងេ្រកយេពល ដំេណើ រ 
េរឿងក្តី្របឆំងនឹងអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ករផ្តនទ េទសចំេពះអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស គឺជ ថ នទមងន់េទស។cciii 
 
 
៤. យុត្តិធម៌្រតូវ្របកបេ យភពមិនលំេអៀង ឯក ជយ និងមនយុត្តិធម៌ 
 
 ឧបសគគៃនឯក ជភពៃន្របព័នធតុ ករ រមួមន លទធភពកនុងករដកហូតដំែណងេច្រកម េ យ រ ឥទធិពល 
នេយបយ និង្របក់េបៀវត រទ៍ប។ េច្រកមែដលមិនលំេអៀង លុះ្រ ែតេច្រកម ចេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េ យឈរេលើ 
មូល ្ឋ នភស្តុ ងត ំងេនកនុងសវនករ មិនែមនែផ្អកេលើករគំ មកំែហងសំណូក ភពលំេអៀង ផល្របេយជន៍ 
ហិរញញវតថុេឡើយ។ល។cciv ត្រមូវករកនុងករកំែណទ្រមង់្របព័នធយុត្តិធម៌ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យរ ្ឋ ភិបលccv េហើយ 
រ ្ឋ ភិបលបនផ្តួចេផ្តើមករអភិវឌ ន៍េគលនេយបយេឆព ះេទរកកំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌ េដើមបីធនពី 
សមតថភពម្រន្តីតុ ករ ភពមិនលំេអៀង និងឯក ជភព ៃនអំ ចតុ ករ និង ថ ប័នយុត្តិធម៌។ccvi 

 

៤.១. េតើ្រពះ ជ ជញ  េច្រកម និងម្រន្តីតុ ករ្រតូវបនែតង ងំ ដំេឡើងដំែណង ចត់ែចង ក់វន័ិយ និង 
ករដកហូតដំែណង េធ្វើេឡើងេ យឯក ជយ និងគណេនយយភពឬេទ? 
 េច្រកមមិន្រតូវបនដកហូតដំែណងេទ បុ៉ែន្តមនករ ក់វន័ិយេធ្វើេឡើងេ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
ែដល ថ ប័នមួយេសនើសំុេទ្រពះម ក ្រតកនុងករែតង ំង េផទរ និងដកហូតដំែណង េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ទូទំង 
្របេទស។ccvii របយករណ៍ ែខតុ  ឆន ំ២០០៣ បនបង្ហ ញថ មុនឆន ំ១៩៩៣ េច្រកម និងរដ្ឋ ជញ  ្រតូវបនែតង ំង 
េ យបក កំុមមុយនីស្ត និងមនចំេណះដឹងចបប់តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ccviii េទះបីជ គុណវឌុ ិ និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ 
េច្រកម មនលកខណៈល្អ្របេសើរេ្រចើនក៏េ យ ក៏េនែតមនករេចទ្របកន់ថ ក ្ត នេយបយបនជះឥទធិពលដល់ 
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ករេ្រជើសេរ ើស និងែតង ំងេច្រកម។ccix េច្រកមមនសិទធិតិចតួចកនុងករ្រតួត្រ េលើ្រក បញជ ី េ្រពះថ្រក បញជ ី 
្រតូវបនែតង ំងេ យ្រកសួងយុត្តិធម៌។ccx 
 

៤.២. េតើ្រពះ ជ ជញ  េច្រកម និងម្រន្តីតុ ករ ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគប់្រគន់ ធនធន្រគប់្រគន់ និង 
្របក់េបៀវត រធ៍នលមមនឹងទំនួលខុស្រតូវែដរឬេទ? េតើថវកិជតិបុ៉នម នភគរយ ែដលបនែបងែចកស្រមប់ ថ ប័ន 
តុ ករ និង ថ ប័នយុត្តិធម៌ចមបងៗដៃទេទៀត? 

ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីតុ ករ ្រតូវបនផ្តល់េ យរ ្ឋ ភិបលេ យសហករជមួយភន ក់ងរមច ស់ជំនួយជ 
េ្រចើន។ccxi ្រពះ ជ ជញ  េច្រកម និងម្រន្តីតុ ករ ទទួលបន្របក់េបៀវត រេ៍សមើនឹងម្រន្តី ជករែដរ។ ្របភពមួយបន 
យករណ៍ថ ្របក់េបៀវត ររ៍បស់េច្រកម គឺចប់ពី ៤០០ េទ ១,២០០ ដុ ្ល េមរកិ កនុង ១ែខccxii ឬពី ៨,៤០០ េទ 

៤៨,០០០ ដុ ្ល េមរកិ កនុង ១ឆន ំ ែដលបង្ហ ញពីគម្ល តយ៉ងខ្ល ំងរ ង្របក់េបៀវត រម៍្រន្តីេនតុ ករកនុង្រសុក និងម្រន្តី 
េធ្វើករេនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ។ccxiii េយង មរបយករណ៍របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ថវកិ 
ជតិ (កនុងឆន ំ២០០០) បនែបងែចកស្រមប់្របព័នធយុត្តិធម៌គឺ្រតឹមែត ០.៣០%ccxiv និងករែបងែចកថវកិជតិស្រមប់ 
្រកសួងយុត្តិធម៌ (កនុងឆន ំ២០១១) គឺ្រប ក់្របែហលនឹង ០.៨២%ccxv ែដលមិនខុសគន ពីករែបងែចកកលពីឆន ំ២០០០។ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនបញជ ក់ថ ករផ្តល់្របក់េបៀវត ន៍កនុងក្រមិតទប មិនបនធនឲយេច្រកមមនក្រមិត 
ជីវភព្របដំ្របសងនឹងក្រមិតៃនករទទួលខុស្រតូវ និង នៈរបស់េច្រកមេទ។ 

 

 ៤.៣. េតើនីតិវធីិតុ ករ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនលំេអៀង និងមិនទទួលឥទធិពលពីម្រន្តី ធរណៈ ឬ្រកុមហុ៊ន 
ឯកជនែដរឬេទ? 

 ចបប់រដ្ឋធមមនុញញ អំ ចតុ ករ គឺជអំ ចឯក ជយ កនុងករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពល- 
រដ្ឋccxvi េហើយអំ ចេនះមិន្រតូវបនផ្តល់ឲយ ថ ប័ននីតិបញញត្តិ និង ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិេឡើយ។ccxvii ភពមិនលំេអៀង 
និងឯក ជភពរបស់តុ ករ្រតូវបនធនេ យ្រពះម ក ្រត មរយៈជំនួយពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ 
ccxviii ករបក្រ យថ ករចូលរមួរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌េនកនុងឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ចជករេ្រជ ត 
ែ្រជកccxix េទកនុងឯក ជភពរបស់តុ ករ េ្រពះ្រកសួងយុត្តិធម៌្រតូវបនផ្តល់អំ ចេ យចបប់ស្តីពីឧត្តម្រកុម 
្របឹក ៃនអងគេច្រកម េដើមបីេរៀបចំព្រងងនូវ្រពះ ជ្រកិតយ7 ែតង ំង តេម្លើង នន្តរសក្តិ ករេផទរតំែណង ពយួរ និងករដក 
ហូតដំែណងេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ccxx ្រកសួងយុត្តិធ៌មេដើរតួរនទីជេលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របឹក អងគ 
េច្រកម ែដលបំេពញមុខងរជជំនួយករដល់្រកុម្របឹក វន័ិយៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមកនុងករេសុើបអេងកត 
ចំេពះករេចទ្របកន់េលើកំហុសវន័ិយរបស់េច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ ។ccxxi េនែខកញញ  ឆន ំ២០០៩ ករងរែដល ក់ 
្រតួតសីុគន  គឺថ ្រកុមជំនួយកររបស់្រកុម្របឹក វន័ិយៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបនបេងកើតនូវ “សកមមភព ក់ 
ពិន័យ្របកបេ យ្របសិទធិភពខពស់” ចំេពះករ្រប្រពឹត្តខុសឆគងរបស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ccxxii ជងេនះេទៀត 
្រកសួងយុត្តិធម៌ក៏្រតូវបនផ្តល់អំ ចកនុងករេចញ្របកសទក់ទងនឹងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស េច្រកម ៣របូ ជ 
សមជិកេពញសិទធិៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម និង ៣របូេទៀត ជសមជិកប្រមុង។ccxxiii ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃន 

                                                            
7កំែណចំេពះភ អង់េគ្លសៈពីSub‐Decree េទជRoyal Decree 
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អងគេច្រកម ពំុមនថវកិស្វយ័តែដលផ្តល់េ យ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ បុ៉ែន្តជថវកិរបនមកថវកិរបស់្រកសួងយុត្តិ 
ធម៌។ccxxiv 

េ យ រចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  កំពុងសថិតេនកនុងេសចក្តីព្រងង ដូេចនះ េនឆន ំ២០០៧ 
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម បន ក់េចញនូវ្រកមសីលធម៌មួយស្រមប់្រគប់្រគងេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ ្រកម 
សីលធម៌េនះ គឺមនលកខណៈ្រសបនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិអំពីឯក ជភព និងភពមិនលំេអៀងៃនតុ ករ។ ឧត្តម្រកុម 
្របឹក ៃនអងគេច្រកម មន្រពះម ក ្រតជ្របធន បុ៉ែន្ត្រពះអងគមិនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុរបស់្រកុម្របឹក េទ េ យ 
្របទនសិទធិជ្របធនអងគ្របជំុដល់្របធន្រពឹទធសភ។ ករេផទរសិទធិេនះ ្រតូវបន្រកុមសងគមសីុវលិេមើលេឃើញថ ជករ
រេំ ភបំពនេលើឯក ជភពរបស់តុ ករ និងករែបកែចកអំ ច។ccxxv េនកនុងរបយករណ៍ថមីៗេនះ “ករវភិគេលើ 
អពយ្រកឹតភព និងឯក ជភពរបស់តុ ករ” េ ក ្រ ្ត ចរយ Surya P. Subedi បនផ្តល់អនុ សន៍ ៨ 
ចំណុចccxxvi េដើមបីពិចរ ទក់ទងេទនឹងជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណជន និងបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងតុ ករកមពុជ។ 
ccxxvii 

េនឆន ំ២០០៣ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) បនេធ្វើករវភិគេលើ្របភពពីរ ែដល ក់សំពធេលើឯក ជភព 
និងអពយ្រកឹតភពរបស់េច្រកម គឺ ក ្ត ករែតង ំង និងករ ក់វន័ិយ និង ក ្ត កង្វះថវកិ - ្របក់វភិជន៍ - សមភ រៈ 
បរកិខ  - និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធតុ ករ។ល។ccxxviii កនុងឆន ំ២០០៩ អងគករ FIDH, LICADHO, CHRAC និងអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនេទៀត បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួមួយ ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស  ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទធិ 
មនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ (UPR េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួេលើកទី៣ជូន Human Rights Council) ែដលរះិគន់ធងន់ៗ 
ចំេពះឯក ជភព និងអពយ្រកឹតភពរបស់តុ ករ។ 

 

៤.៤. េតើតុ ករបនផ្តល់េមធវដីល់ជនជប់េចទ ក  ី និងជនរងេ្រគះ? េតើេមធវ្ីរបកបេ យសមតថភព 
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវ និងមនចំនួន្រគប់្រគន់ែដរឬេទ? 

បុគគលមន ក់ ចក្ល យជេមធវ ី បនទ ប់ពីបនបញច ប់កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លចបប់រយៈេពល ២៤ែខ េនឯមជឈ
មណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លេមធវ ី ឬ្រតូវមនបទពិេ ធន៍បំេពញករងរ (បទពិេ ធន៍ ២ឆន ំ ខងវស័ិយចបប់ និងមន 
បរញិញ ប្រតចបប់) ឬក៏ទទួលបនបណ្ឌិ តចបប់។ccxxix សមតថភពរបស់េមធវជំីនួយែផនកចបប់ គឺជ្របធនបទមួយ ែដល 
ទមទរឲយមនករ យតៃម្លជក់ែស្តង។ccxxx ែផ្អក មចំនួនតួេលខេមធវេីន្របេទសកមពុជមនចំនួនតិចជង ៦០០នក់ 
កនុងចំេ ម្របជជន្របមណជង ១៤ ននក់។ េទះបីជ ចំនួនេមធវមីនករេកើនេឡើង ក៏ចំនួនេនះមនករេកើន 
េឡើងដ៏តិចតួច។ccxxxi ករ យតៃម្លមួយរបស់កមមវធីិនីតិរដ្ឋ បនបញជ ក់ថ មនេមធវចំីនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេធ្វើករ 
ករពរេលើេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ ។ccxxxii 

 

៤.៥. េតើនីតិវធីិចបប់ និងតុ ករធននូវករផ្តល់េស ្រគប់្រគន់ ធនសុវតថិភពដល់ជនជប់េចទ 
្រពះ ជ ជញ  េច្រកម និងម្រន្តីយុត្តិធម៌ មុនេពលអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលដំេណើ រករេរឿងក្តីតុ ករ ដំេណើ រករ 
រដ្ឋបល និងដំេណើ រករដៃទេទៀតែដរឬេទ? េតើមនករធនដល់ ធរណជន និងភគីែដលពក់ព័នធកនុងអំឡុងេពល 
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ដំេណើ រករនីតិវធីិែដរឬេទ? 

េនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ សុវតថិភព និងសន្តិសុខស្រមប់ជនជប់េចទ ្រពះ ជ ជញ  
េច្រកម និងម្រន្តីយុត្តិធម៌ ្រតូវបនករពរយ៉ងល្អ្របេសើរ បុ៉ែន្តេស ទំងេនះ ពំុទទួលបនេទេនតុ ករកនុង្រសុក។ 
របយករណ៍រមួ UPR ស្តីពីសិទធិមនុស  េនឆន ំ2009 បនបង្ហ ញអំពីករគំ មកំែហងចំេពះសកមមជនករពរសិទធិ 
មនុស ccxxxiii និងសកមមជនដៃទេទៀត។ccxxxiv សថិតិៃនករគំ មកំែហងបនេកើនេឡើងពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ គឺ ៣៧ករណី 
កនុងឆន ំ២០០៦ ៤៦ករណី កនុងឆន ំ២០០៧ និង ៥២ករណី កនុងឆន ំ២០០៨។ ករណីសំខន់មួយ េច្រកមមួយរបូ្រតូវបន 
បញ់សម្ល ប់កនុងេរឿងផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ccxxxv 

 

ខ. េករដំែណលរបសអ់ងគជំនុជំ្រមះវិ មញញេនកនងុតុ ករកមពុជ អ.វ.ត.ក ស្រមប់ជនីតិរដ្ឋ 

១. ទិដ្ឋភពរមួ នងិ្របតិបត្តិករ 

បញ្ហ ្របឈមពក់ព័នធនឹង្របព័នធចបប់កមពុជ ្រតូវបនពយករណ៍ជមុន េនេពល អ.វ.ត.ក ្រតូបនបេងកើត និង 
មូលេហតុៃនករបេងកើតេនះ។ccxxxvi និទណ្ឌ ភព និងកង្វះករជួសជុលករសំណង បនេធ្វើឲយេកើនេឡើងនូវករមិនេពញ 
ចិត្ត និងភពចងកំហឹងពីជនរងេ្រគះ េបើេទះបីជ ករផ្តល់ឱកសដល់ភគីជនរងេ្រគះ គឺជយន្តករ្រសបចបប់មួយ
កនុងករទទួលបនយុត្តិធម៌ និង ចជួយឲយពួកេគកត់បនថយនូវករគំុគួន និង ចជួយផ ះផ ចិត្តក៏េ យ។  

បែនថមេលើេនះ ករបេងកើតតុ ករកូនកត់ែដលមនេមធវ ីនិងេច្រកម (ទំងជតិ និងអន្តរជតិ) បនបេងកើតជ 
េវទិកមួយស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរចំេណះដឹងចបប់ ជំនញ និងបទពិេ ធន៍កនុងករអនុវត្តន៍ល្ៗអ  េ យជួយក ង
សមតថភពជំនញវជិជ ជីវៈចបប់ និងជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេន្របេទសកមពុជ។ 

អ.វ.ត.ក គឺជតុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិែតមួយគត់ ែដលកំពុងមនរបូ ងេនកនុងតំបន់ ៊ ននេពល 
បចចុបបននេនះ និងមនលកខណៈពិេសសខុសពីតុ ករដៃទេទៀត រមួមន តុ ករ្រពទណ្ឌ អន្តរជតិអតីត្របេទស 
េយេ គ ្ល វ ីតុ ករ្រពទណ្ឌ អន្តរជតិ្របេទសរ ៉ូ ៉ន  និងតុ ករ្រពទណ្ឌ អន្តរជតិ្របេទសេស ៉េលអូន។ 

េទះបីជ អ.វ.ត.ក ជែផនកមួយៃន្របព័នធតុ ករកមពុជ ក៏តុ ករកូនកត់មួយេនះមនយុ ្ត ធិករ ច់េ យ 
ែឡក េ យអនុវត្តទំងចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិ េហើយអនុញញ តឲយជនរងេ្រគះចូលរមួកនុងនមជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប 
េវណី ្រពមទំងមនេច្រកមជតិ និងអន្តរជតិ។ តុ ករ ដំបូង មនេច្រកម ៥របូ (កមពុជ ៣របូ និងអន្តរជតិ 
២របូ) និង តុ ករកំពូលមន ៧របូ (កមពុជ ៤របូ និងអន្តរជតិ ៣របូ)។ ល់ករសេ្រមចចិត្តត្រមូវឲយមន “សេម្លងភគ 
េ្រចើន ច់ខត” មនន័យថ ្រតូវមន ៤សេម្លង កនុងចំេ ម ៥សេម្លង េនអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូង។ បុគគលិកជតិ និង 
បុគគលិកអន្តរជតិ គឺមនេគលបំណងរួមែស្វងរកយុត្តិធម៌ជូន្របជជនកមពុជ េ យេដើរតួយ៉ងសំខន់កនុងដំេណើ រករកត់ 
េទស និងករពរជនសង ័យ។ េទះបីជ នីតិវធីិកមពុជយកមកអនុវត្តេនតុ ករេនះក៏េ យ ្របសិនេបើនីតិវធីិេនះ 
មិនបនកំណត់េទេលើបញ្ហ ជក់ ក់ មួយ ឬេបើសិនជមនសំណួរទក់ទងនឹងស្តង់ រអន្តរជតិ ដូេចនះមនករ 
ែណនំឲយេ្របើ្របស់វធិនអន្តរជតិ។ 

យុ ្ត ធិករកត់េទសជនជប់េចទសថិតេ្រកមចបប់ជតិ និងអន្តរជតិ គឺជករវវិឌ ន៍ដ៏សំខន់របស់អងគជំនំុ 
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ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ។ អ.វ.ត.ក មនយុ ្ត ធិករេលើបទេលមើសកនុង្រសុកមួយចំនួន ែដលមនេនកនុង្រកម 
្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ១៩៥៦ (ឃតកមម ករេធ្វើទរណុកមម និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញែផនក សន) និងបទេលមើសអន្តរជតិ ដូចជ 
ឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ សន៍ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងនឹងមនុស ជតិ និងកររេំ ភបំពនេលើសនធិសញញ ទី្រកុងស ឺែណវ 
ឆន ំ១៩៤៩។ អ.វ.ត.ក បនកំណត់អនកទទួលខុស្រតូវឧ្រកិដ្ឋកមមែតេទេលើេមដឹកនំជន់ខពស់ៃនរបបែខមរ្រកហម និងអនក 
ែដលទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត។ 

អ.វ.ត.ក បនខិតខំផ ះផ ជតិេ យមិនកត់េទសេលើកមម ភិបលែខមរ្រកហមថន ក់ទប េ្រពះយល់ថ ពួកេគ 
ពំុមនឆនទៈ្រប្រពឹត្តអំេពើយង់ឃនង់ និងមិនជប់ពក់ព័នធនឹងេគលនេយបយរបស់បក កំុមមុយនីស្តកមពុជ។ បុគគលែដល 
នំយកមកកត់េទស គឺជបុគគលែដលទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម គឺជយន្តករផ ះផ មួយដល់ជនរងេ្រគះ 
និងអនករស់ នមនជីវតិពីរបបដ៏យង់ឃនង់េនះ។  

អ.វ.ត.ក បនសេ្រមចេសចក្តីេលើកដំបូងេន ែខកក្ត  ឆន ំ២០១០ េ យផ្តនទ េទសេ ក កំង េហគច ៊ វ េ  
ឌុច ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ មែដល្រប្រពឹត្តេនមនទីរសន្តិសុខទួលែស្លង។ ករវនិិចឆ័យ 
លម្អិតនឹងមនែចងដូចខងេ្រកម។ 

សំណំុេរឿង ០០២ គឺជដំេណើ រករកត់េទសេលើកទី២ ចំេពះេមដឹកនំជន់ខពស់ែខមរ្រកហមែដលេនរស់ ន 
មនជីវតិចំនួន ៤នក់ ែដលេ្រគងនឹងដំេណើ រករេនពក់ក ្ត លឆន ំ២០១១។ េនៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 
សហេច្រកមេសុើបអេងកតបនេចទ្របកន់ នួន ជ - េអៀង រ ី - េខៀវ សំផន - និង េអៀង ធីរទិធ ពីបទ្របល័យពូជ 

សន៍ បទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ បទឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម និងកររេំ ភបំពនេលើ្រកម្រពហមទណ្ឌ កមពុជឆន ំ 
១៩៥៦ ែដលេយើង គ ល់ថ នួន ជ គឺជអនុេលខបក កំុមមុយនីស្តកមពុជ េអៀង រ ី គឺជរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស េខៀវ 
សំផន គឺជ្របមុខរដ្ឋៃនកមពុជ្របជធិបេតយយ និង េអៀង ធីរទិធ គឺជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគម កិចច។ េទះបីជ អ.វ.ត.ក 
បនសេ្រមចនូវកិចចករជេ្រចើនចប់ ំងពីករបេងកើតេឡើងេនឆន ំ២០០៦ ក៏តុ ករមួយេនះ បន្របឈមនឹងបញ្ហ ជ 
េ្រចើន។ តុ ករទទួលរងសំពធកនុងករធនឲយឆប់មនដំេណើ រករសវនករ និងែស្វងរកយុត្តិធម៌ឲយបនឆប់រហ័ស 
េ យ រែតភពជ របស់ជនជប់េចទ។ 

តុ ករេនះក៏្របឈមនឹងបញ្ហ ថវកិ េហើយទទួលរងកររះិគន់ និងករេចទ្របកន់ថ មនអំេពើពុករលួយ 
្រពមទំងសថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ccxxxvii ឧទហរណ៍ថមីៗេនះ មនករេចទ្របកន់ពីករេ្រជ តែ្រជក 
ែផនកនេយបយេនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិថ អ.វ.ត.ក ទទួលរងសមព តពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជមិនឲយេធ្វើករេចទ្របកន់ 
បែនថមហួសពីសំណំុេរឿង ០០២។ េទះបីជយ៉ង  សំណំុេរឿង ០០៣ និង ០០៤ បចចុបបននសថិតេនេ្រកមដំេណើ រករ 
េសុើបអេងកត និងមនករទទួលពកយបណ្តឹ ងសំុ ំងខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ំងពីេដើមែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

 

២. នីតិរដ្ឋ នងិអងគជនំុំជ្រមះវិ មញញកនងុតុ ករកមពុជ 

េទះបីជ អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ទទួលរងកររះិគន់ និងបញ្ហ លំបកជេ្រចើន ក៏តុ ករ 
េនះបនដំេណើ រករែស្វងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងេ្រគះ និងបេងកើតជេគលករណ៍មួយស្រមប់ព្រងឹងនីតិរដ្ឋកនុង្របេទស 
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កមពុជ (សូមេមើលេគលករណ៍ III ខងេលើ)។ ករដំេណើ រករជំនំុជ្រមះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមនតម្ល ភព និងជ 
ធរណៈ េហើយេបើកទូ យឲយមនករចូលរមួពីអនក រព័ត៌មន និងសងគមសីុវលិនន។ តុ ករេនះេគរពនូវ 

េគលករណ៍ជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម៌បទ ្ឋ នអន្តរជតិ េ យេលើកកមពស់សិទធិសំខន់ៗរបស់ជនជប់េចទកនុងករ 
ទទួលបនករកត់េទស្របកបេ យយុត្តិធម៌ ្រសប មេគលករណ៍ទី II ។ 

អ.វ.ត.ក គឺជតុ ករអន្តរជតិដំបូង ែដលផ្តល់ឲយជនរងេ្រគះចូលរមួដំេណើ រករនីតិវធីិ្របកបេ យអតថន័យ 
ែដលជវភិគទនមួយដល់ករពយបល ្ល ក ន មអតីតកល និងនំមកនូវករផ ះផ ជតិទំងមូល។ 

ដំេណើ រកររកីចំេរ ើនរបស់ អ.វ.ត.ក បនេធ្វើឲយមនកររពឹំងទុកជខ្ល ំងកនុងករេរៀបចំ្របព័នធយុត្តិធម៌េនកនុង 
តុ ករកមពុជ មរយៈករេលើកកមពស់ឲយមនតម្ល ភព និងករទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ទំងកនុងដំេណើ រករេរឿង 
ក្តី្រពហមទណ្ឌ  និងរដ្ឋបបេវណី។ ជងេនះេទៀត ធនថ ដំេណើ រករនីតិវធីិគឺែផ្អកេលើសិទធិ និងយុត្តិធម៌ ែដលនឹងជួយជ្រមុញ 
ឲយមនករេលើកកមពស់ និងកំែណទ្រមង់ចបប់នេពលអនគត ្រពមទំងេលើកទឹកចិត្តឲយតុ ករកនុង្រសុកដំេណើ រករ 
កត់ក្តីឲយបន្រតឹម្រតូវ។ ករពិនិតយេមើលេសចក្តីសេ្រមច និងករបក្រ យ្រកម្រពហមទណ្ឌ ជតិេន អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់ជ 
ជំនួយដល់េច្រកមជតិ និងេមធវជីតិ នូវមូល ្ឋ ន្រគឹះកនុងករពិភក ពីបញ្ហ នីតិរដ្ឋេនកនុងតុ ករជតិ។ អ.វ.ត.ក 
ក៏ជួយស្រមបស្រមួលកនុងដំេណើ រករបេងកើតឯក រយុត្តិ ្រស្តចបប់អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិមនុស ជភ ែខមរ ែដលងយ 
្រសលួរកបនេនកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ។ 

េ្រកពីជួយេ ះ្រ យកង្វះតម្ល ភព និងកង្វះទំនួលខុស្រតូវកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ អ.វ.ត.ក ក៏បនបេងកើន 
សមតថភព និងធនធនមនុស ខងវស័ិយចបប់ផងែដរ។ បញ្ហ ្របឈមដ៏សំខន់េនកមពុជ គឺកង្វះ ថ ប័នជំនញ និង 
មនសមតថភពែផនកចបប់។ ្រសបជមួយនឹងករព្រងឹងសមតថភពេលើវស័ិយចបប់ ចរកិលកខណៈរបស់ ក្តីកូនកត់ 
េនះ ក៏បនផ្តល់នូវបរយិកសល្អមួយកនុងករធនថ ជំនញករអនុវត្តន៍ និងចំេណះដឹងពី អ.វ.ត.ក នឹង្រតូវេផទរេទ 

ថ ប័នកនុង្រសកុ មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និងករពិភក តុមូលនន។ េមធវជីតិ ្រពះ ជ ជញ ជតិ 
និងេច្រកមជតិ ចចូលរមួកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ្រពមទំងពំនំចំេណះដឹងែដលខ្លួនទទួលបនពី អ.វ.ត.ក 
េទតុ ករកនុង្រសុក។ 

ចប់ ំងពី អ.វ.ត.ក បេងកើតកនុងឆន ំ២០០៦ េច្រកម និងេមធវបីនពិភក េលើបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើន រមួមន 
ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ្របេភទៃនករទទួលខុស្រតូវេលើបទ្រពហមទណ្ឌ  បណ្តឹ ងដិតចិត្តេច្រកម និងយុ ្ត ធិករ។ អនក 
ចបប់េន អ.វ.ត.ក ងយទទួលរងនូវបញ្ហ ្រកមសីលធម៌ និងនីតិវធីីែដលមនកំណត់កនុងចបប់ជតិ ឬចបប់អន្តរជតិ ឬ 
ចបប់ទំងពីរ។ ដូេចនះ អ.វ.ត.ក ផ្តល់នូវបរយិកសដ៏ល្អកនុងករព្រងឹងអនកចបប់ េដើមបីបេ្រមើករេនកនុង ថ ប័នជតិ។ 
អ.វ.ត.ក ក៏ផ្តល់ឱកសដល់និសិ តែខមរចុះេធ្វើកមមសិក  និងសិក យល់ដឹងពីករងរតុ ករ ្រពមទំងអប់រយុំវជនែខមរ 
ពីកររេំ ភសិទធិមនុស ែដលមនុស ជំនន់មុនបនជួប្របទះ និងឲយពួកេគយល់ដឹងពីដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  
ែដលជនេលមើសទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលមើស េ យតម្ល ភព និងយុត្តិធម៌។ 

េទះបីជ េសចក្តីសេ្រមចរបស់ អ.វ.ត.ក េធ្វើេឡើងកនុងបរបិទៃនឧ្រកិដ្ឋកមមធំៗ ដូចជ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ 
សន៍ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងឧ្រកិដ្ឋកមមដៃទេទៀត េ យមិនបនឆ្លុះបញច ំងពីដំេណើ រករអនុវត្តន៍េរឿងក្តី 

្របចំៃថង ក៏ករបក្រ យចបប់ជតិទំង យនឹងបែនថមជករយល់ដឹង និងផ្តល់តៃម្លចំេណះដឹងចំបច់ដល់អនកចបប់ 
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កមពុជ េនេពលែដលពួកេគអនុវត្តចបប់ទំងេនះេនតុ ករកនុង្រសកុ។ អ.វ.ត.ក ក៏ជួយព្រងឹងនូវនីតិរដ្ឋេន្របេទស 
កមពុជ េ យអនុញញ តឲយជនរងេ្រគះចូលរមួជភគីេនកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ េដើមបីធនថ ពួកេគបនយល់ដឹងពី 
ដំេណើ រករកត់ក្តី ្រពមទំងផ្តល់ឲយពួកេគនូវសំណងរមួមួយដ៏សមរមយ។ សិទធិរបស់ជនរងេ្រគះកនុងករចូលរមួដំេណើ រ 
ករនីតិវធីិេន អ.វ.ត.ក គឺមន រសំខន់ជងតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិដៃទេទៀត។ 

េ យ រែតដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃន អ.វ.ត.ក អនុវត្ត ម្របព័នធចបប់កមពុជ ដូេចនះ បទបបញញត្តិទូេទពក់ព័នធ 
នឹងករចូលរមួរបស់ជនរងេ្រគះ ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត។ េនកនុងកំឡុងេពលៃនករកត់េទស “ឌុច” គឺជតឹង ំងមួយ 
បង្ហ ញថ បទបបញញត្តិេនះគួរែតេធ្វើវេិ ធនកមម េដើមបីជ្រមុញឲយកន់ែតមន្របសិទធកនុងករ្រគប់្រគងសវនករ 
ជពិេសស េនកនុងសំណំុេរឿង០០២ ករចូលរមួរបស់ជនរងេ្រគះមនចំនួនេកើនេឡើងខ្ល ំង។ 

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីមួយចំនួនបនសែម្តងនូវករខកចិត្តចំេពះករកត់េទស “ឌុច”។ ជក់ែស្តង កររតិតបិត 
តួនទីរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺបង្ហ ញពីត្រមូវករឲយមនករយកចិត្តទុក ក់ពីតុ ករកន់ែតខ្ល ំងស្រមប់េរឿង 
ក្តីេ្រកយៗ។ ករេរៀចំជនរងេ្រគះ និងជួយឲយពួកេគមនករយល់ដឹងកន់ែតចបស់អំពីដំេណើ រករតុ ករ គឺជត្រមូវ 
ករដ៏ចំបច់។ ជងេនះេទៀត តុ ករបនេបើកទូ យឲយមនករជួយគំ្រទដល់ជនរងេ្រគះ គឺវធិនករេ្រក្របព័នធ 
តុ ករ ែដលេរៀបចំេឡើងេ យអងគភពគំពរជនរងេ្រគះៃន អ.វ.ត.ក។ ករផ្តល់ឲយជនរងេ្រគះនូវឱកស និងចូលរមួ 
េនកនុងដំេណើ រករយុត្តិធម៌ អ.វ.ត.ក បនជួយេលើកតេមកើននូវត្រមូវករសងគម ែដល ចឲយ្របជជនទទួលយកបន។ 

 

៣. ល្រកមរបស ់អ.វ.ត.ក នងិករវិនចិឆ័យ  

 ល្រកម “ឌុច” 

អតីត្របធនមនទីរសន្តិសុខទួលែស្លង (ស-២១) កំង េហគច ៊ វ េ  “ឌុច” ្រតូវបនចប់ខ្លួនេ យ ជញ ធរកមពុជ 
កនុងឆន ំ១៩៩៩ និងបនឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរេយធេ យគម នករកត់េទសរហូតបញចូ នេទ អ.វ.ត.ក េនឆន ំ២០០៧។ 
សវនករជំនំុជ្រមះ “ឌុច” ចប់េផ្តើមេនេដើមឆន ំ២០០៩ និងបនបញច ប់េន ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩។ កនុងកំឡុងេពលៃន 
សវនករ តុ ករបន ្ត ប់ចេម្លើយ “ឌុច” ក ី ៣៣នក់ និងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ២២នក់ ្រពមទំងមនករចូល 
រមួពី ធរណជន្របមណជង ២៨,០០០នក់។ េនៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ តុ ករបន្របកស ល្រកម េ យ 
ផ្តនទ េទស “ឌុច” ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងកររេំ ភបំពនយ៉ងធងន់ធងរេលើអនុសញញ ទី្រកុងស ឺែណវ។ 
តុ ករបនកត់េទស ឌុច ឲយជប់ពនធនគរ ៣០ឆន ំ (បនទ ប់ពីកត់បនថយ ៥ឆន ំ េ យ រករ ឃំុខ្លួនេ យខុសចបប់ 
េនតុ ករេយធ)។ 

“ឌុច” បនជប់ឃំុជង ១១ឆន ំ មុនេពលទទួលបនករផ្តនទ េទសេន អ.វ.ត.ក ដូេចនះ គត់េនទទួលេទសែត 
១៩ឆន ំ េទៀតបុ៉េ ្ណ ះ េ យេហតុេនះ ប ្ត លឲយ្រគប់ភគីប្តឹងឧទធណ៍ ទំងភគី “ឌុច” និង សហ្រពះ ជ ជញ  េហើយ 
សវនករ ឧទធរណ៍បនដំេណើ រករេន ែខេម  ឆន ំ២០១១។ ្រកុមេមធវកីរពរក្តីរបស់ “ឌុច” បនេលើកទឡ្ហី- 
ករណ៍េនកនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ថ “ឌុច” មិនសថិតេ្រកមយុ ្ត ធិករបុគគលរបស់ អ.វ.ត.ក េ្រពះថ គត់ពំុែមនជេមដឹកនំ 
ជន់ខពស់ៃនរបបែខមរ្រកហម ដូេចនះ គត់គួរ្រតូវបនេ ះែលង។ ចំែណកឯ្រពះ ជ ជញ  បនេលើកេឡើងថ អងគជំនំុជ្រមះ 

ដំបូងសេ្រមចេសចក្តីេ យមនករភន់្រចឡំ តួយ៉ង ករបូកបញចូ លបទេលមើស (មនុស ឃត និងករេធ្វើទរណុ 
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កមម) ឲយសថិតេ្រកមករេធ្វើទុកខបុកេមនញ ែដលជឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងខកខនមិនអនុវត្ត មសំេណើ សំុឲយ 
ក់េទសគុក ៤០ឆន ំ។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល ចនឹង្របកសេន ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 

ល្រកមរបស់ “ឌុច” បនសែម្តងឲយេឃើញនូវ្រពឹត្តិករណ៍ដ៏សំខន់កនុងតុ ករ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ និងអន្តរ 
ជតិ។ ល្រកម និងករផ្តនទ េទស បនបង្ហ ញពីករទទួល គ ល់ករឃំុខ្លួនេ យខុសចបប់ និងបង់សងជមងឺចិត្ត 
េ យករកត់បនថយេទស។ ករកត់បនថយេទស ”ឌុច” គឺបនឆ្លុះបញច ំងពីករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម៌េនកមពុជ 
ជពិេសស កនុងករណីៃនករឃំុខ្លួនពក់ព័នធនឹងករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី។ 

េដើមបីឲយករកត់េទស “ឌុច” មន្របសិទធិភពជវជិជមនដល់នីតិរដ្ឋេនកមពុជ ជសំខន់ ្រតូវមនករគំ្រទពី 
្របជជនកមពុជ។ ករណីេនះ ចេធ្វើ មរយៈករផ ព្វផ យ និងករពនយល់ដល់ជនរងេ្រគះឲយយល់កន់ែតចបស់ អំពី 

ល្រកម និងករផ្តនទ េទស ែដល ចជួយឲយពួកេគសងប់ចិត្ត និងផ្តល់តៃម្លដល់ ល្រកម និងជវភិគមួយដល់ករ 
ផ ះផ ជតិ។ 

ល្រកមេនះ ក៏ ចជួយបេងកើននូវករគំ្រទ និងចំ ប់ រមមណ៍េលើ អ.វ.ត.ក េនកនុងករកត់េទសេមដឹក 
នំជន់ខពស់ ៤របូេទៀត ែដលេ្រគងនឹងចប់េផ្តើមនពក់ក ្ត ល ឆន ំ២០១១។ ល្រកមផ្តនទ េទសេនះ គឺជជំ នដ៏ 
សំខន់មួយទំងក្រមិតជតិ និងអន្តរជតិ ែដលជនេលមើសមន ក់ៃនរបបែខមរ្រកហមបនទទួលខុស្រតូវចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម 
្រប្រពឹត្តកនុងសម័យេនះ និងផ្តល់ជគំរមួូយៃនករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម៌េនកមពុជ។ 

ល្រកម “ឌុច” មិន្រតឹមែតចូលរមួវភិគទនដល់ករកត់េទសេន អ.វ.ត.ក នេពលអនគតបុ៉េ ្ណ ះេទ 
ក៏បុ៉ែន្តេសចក្តីសេ្រមចេលើបបញញត្តិចបប់ជក់ ក់មួយចំនួន ដូចជ ករកំណត់ ជញ យុកល និងបទបបញញត្តិផ្តនទ េទស 

ចឲយេច្រកមជតិ និងេមធវជីតិយកេទេ្របើ្របស់េនតុ ករកនុង្រសុកនេពលខងមុខ។ 

 

 េសចក្តសីេ្រមចពកព់ន័ធនឹងករេចទ្របកនពី់អំេពើពុករលួយ 

េនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ករេចទ្របកន់ពីអំេពើពុករលួយ គឺសំេ េលើេច្រកមជតិ ជេហតុ 
នំឲយមនមនទិលសង ័យពីភព្រសបចបប់ៃនដំេណើ រករនីតិវធីិ។ ករណីេនះ ឆ្លុះបញច ំងពីករអនុវត្តន៍ចបប់មិន្រតឹម្រតូវ 
េនកនុង្រសកុ េ យេហតុថ អំេពើសូកប៉ន់ និងឥទធិពលែផនកនេយបយ បនេ្រជ កែ្រជកយ៉ងខ្ល ំងកនុងដំេណើ រករ 
យុត្តិធម៌។ 

ចំណុចជវជិជមនេន អ.វ.ត.ក រមួមន ដំេណើ រករៃនករេសុើបអេងកត បណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ និង 
បណ្តឹ ងសំុដិតចិត្តេច្រកម។ ករ្រចនេចលបណ្តឹ ងសំុដិតចិត្តេច្រកម ន័យ ថុល េ យេចទ្របកន់ពក់ព័នធនឹងអំេពើ 
ពុករលួយ អងគបុេរជំនំុជ្រមះបនេលើកេឡើងថ អ.វ.ត.ក គឺជតុ ករឯក ជយ និងមិនជប់ពក់ព័នធេទនឹងតុ ករកនុង 
្រសុក។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ បនបញជ ក់ពីអពយ្រកឹតភពៃនតុ ករ និងករេបះជំ នេឆព ះេទរកករបញច ប់ 
និទណ្ឌ ភព និងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ។ េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងករេចទ្របកន់ពីអំេពើពុករលួយ អ.វ.ត.ក បនផ្តល់ 
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ព័ត៌មនជូនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េ យសងកត់ធងន់េលើសមតថកិចច និងអពយ្រកឹតភពរបស់េច្រកម។ ចំែណកឯ 
ករ្រចនេចលបណ្តឹ ងសំុដិតចិត្តេច្រកម និល ណុន អងគជំនំុជ្រមះបនបញជ ក់ថ ៖ 

“េនេពលមនករេចទ្របកន់ពីភព កសមរបស់េច្រកម គឺត្រមូវឲយមនយន្តករេផ ង ជជង 
ករងកេទរកយន្តករកនុង្រសុក ែដលេធ្វើេឡើង មបទ ្ឋ នយុត្តិធម៌េនកមពុជ។ អងគជំនំុជ្រមះបន 
យល់្រសបថ េទះបីជ ករេចទ្របកន់មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ និងបនគូសបញជ ក់ពី រៈសំខន់ 
ៃនករេប្តជញ ចិត្តបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករអភិវឌ ន៍សមតថភពអនកចបប់ ដូេចនះ េនែតរក  
ទំនុកចិត្ត ធរណជនចំេពះ្របព័នធយុត្តិធម៌។”ccxxxviii 

 

អងគជំនំុជ្រមះបនកត់សមគ ល់ពីតួនទីរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ កនុងករជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋ 
គឺថ “អ.វ.ត.ក បេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពអនកចបប់កមពុជ”។ 

 

̉. ÐЮŪŌ₣Ю˝ũřеЯ‗Ų⅜ŵ ŉ̋Б 

ករងររបស់ អ.វ.ត.ក ចផ ភជ ប់ពី្របសិទធភព និងសចចភពនេពលអនគតេនកនុង្របព័នធចបប់កនុង្រសុក 
គឺឆ្លុះបញច ំង មរយៈគេ្រមង “េករដំែណល”។ តុ ករបននឹងកំពុងែតពិចរ ជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយ 
ចំនួន កនុងករបេងកើតឲយមនជរបូ ង។ ជទូេទ ពកយថ “ករេករដំែណល” សំេ េទរក “ករជះឥទធិពលជនិរន្តរន៍ 
របស់តុ ករកូនកត់មួយេនះេទេលើករព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកនុងសងគមមួយ...។ េគលបំណងៃនគេ្រមងេនះ គឺេធ្វើករបន្ត 
េ្រកយករបញច ប់អណត្តិរបស់ ក្តី”។ccxxxix 

គេ្រមងេករដំែណលរបស់ ក្តី រមួមន ករផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ក្តីេទម្រន្តីពក់ព័នធែដល 
េធ្វើករេនតុ ករកនុង្រសកុ ករផ្តល់នូវវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់និស ិតចបប់ និងអនកមនវជិជ ជីវៈចបប់ និងករផ ព្វ 
ផ យពីគុណតៃម្លសិទធិមនុស  ែដលតុ ករជួប្របទះ។ ចំេពះេសចក្តីសេ្រមច និងករបក្រ យចបប់ជតិ និងចបប់ 
អន្តរជតិ ក៏ជួយក ងសមតថភពរបស់ ថ ប័នជតិ ែដលអងគករជេ្រចើនបនបេងកើតវធីិ ្រស្ត និងកមមវធីិបណ្តុ ះ 
ប ្ត លនន េដើមបីធនថ អ.វ.ត.ក បនបន ល់េករដំែណលេនកមពុជ។ ករពិភក ខងេ្រកម គឺបង្ហ ញពីករ 
បេងកើតវធីិ ្រស្តអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង កនុងេគលបំណងែចកចយនូវេករដំែណលរបស់ អ.វ.ត.ក េទកនុង ថ ប័នជតិ 
(ឧទហរណ៍ េសៀវេភបេ្រង ន និងេសៀវេភពនយល់នន)។ េដើមបីយល់ដឹងពីករជះឥទធិពលរបស់ អ.វ.ត.ក េទេលើនីតិរដ្ឋ 
េនកមពុជ េយើង្រតូវសិក ពីគេ្រមងេករដំែណល ែដលនឹងេរៀបចំបេងកើត ឬកំពុងដំេណើ រករ។ 

ក. បណ្ណ ររបស់ អ.វ.ត.ក កនុងកររក ទុកឯក រ និងេសចក្តីសេ្រមចនន 

អ.វ.ត.ក ចនឹងក្ល យជតុ ករគំរ ូ ្របសិនេបើមនយន្តករផទុកឯក រ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ អ.វ.ត.ក 
្រតូវបនផ ព្វផ យេទដល់តុ ករកមពុជ អនកមនជំនញវជិជ ជីវៈចបប់ និង្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ ដូចែដលបនេលើក 
េឡើងខងេលើ នេពលបចចុបបនន ករទទួលបនព័ត៌មនែបបេនះ គឺមិនទន់មនេនកមពុជេទ។ccxl អ.វ.ត.ក មនមុខងរជ 
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មូល ្ឋ នមួយកនុងករបេងកើតចង្រកងឯក រចបប់ពក់ព័នធនឹងឧ្រកិដ្ឋកមមស្រមប់យុវជនែខមរជំនន់េ្រកយ និង្របជជន 
ទូទំងពិភពេ ក។ ថ ប័នមួយចំនួនបនផ្ល ស់ប្តូរបចចុបបននភពរបស់ខ្លួន េ យបេងកើតនូវបណ្ណ រ កនុងករផទុកនូវយុត្តិ 

្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក។ 

ក្តីទូរនិមមិត (The Virtual Tribunal “VT”) គឺជបណ្ណ រេអឡិច្រតូនិចមួយ ែដលជកែន្លង្រ វ្រជវ 
ជេគហទំព័រអប់រ ំ និងជឧបករណ៍ផ ព្វផ យជ ធរណៈស្រមប់តុ ករ្រពហមទណ្ឌ កមមអន្តរជតិ និងតុ ករសិទធិ 
មនុស នន។ េគលបំណងចមបងរបស់ ក្តីទូរនិមមិត គឺសំេ ជួយអភិរក េករដំែណលរបស់ អ.វ.ត.ក េ យែ្រប 
ក្ល យឯក រចបប់នន េទជឧបករណ៍អប់រដ៏ំមន្របសិទធភពស្រមប់អនកសិក ្រ វ្រជវជតិ និងអន្តរជតិ។ 

ក្តីទូរនិមមិត ក៏ជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ េ យផ្តល់ឲយ ធរណជន ចទទួលបនព័ត៌មន អំពីេសចក្តីសេ្រមច 
សំខន់ៗ ែដលមនតៃម្លកនុងដំេណើ រករកត់ក្តី។ ក្តីទូរមមិត មនេគលបំណងបេងកើតនូវេវទិកសវនករេអឡិច 
្រតូនិច ែដល ចែស្វងរកឯក រតសូ៊មតិរបស់សងគមសីុវលិ និងកិចចសមភ សជែខ វេិដអូរជមួយអនកចូលរមួសវនករ 
ែដលផ្តល់េយបល់ផទ ល់ខ្លួនពក់ព័នធនឹងដំេណើ រករនីតិវធីិរបស់តុ ករ។ កររចនេផ ងៗេទៀត ចេធ្វើឲយអនកេ្របើ 
្របស់ រមួមន ជនរងេ្រគះ និងអនកសិក ្រ វ្រជវ ចែស្វងរកព័ត៌មន និង្របភពៃនព័ត៌មនេ យងយ្រសលួ។ 

មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ (DC-Cam) ក៏មនេគលបំណងរក ទុកឯក រ ែដលជសមិទធផលរបស់ អ.វ.ត.ក។ 
មជឈមណ្ឌ លេនះ មនេឈម ះេបះសេម្លងជយូរេហើយកនុងកររក ទុកឯក រសំខន់ៗទក់ទងនឹងរបបែខមរ្រកហម រមួ 
មន ទំងឯក រ និងរបូភព។ នេពលបចចុបបនន មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ បនបេងកើតជមជឈមណ្ឌ លអចិៃ្រន្តយ៍មួយ 
េឈម ះថ “វទិយ ថ នស្លឹករតឹ” ែដលមនមុខងរជមជឈមណ្ឌ លឯក រអចិៃ្រន្តយ៍ រមួបញចូ ល វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និង 
ប ្ណ ល័យបណ្តុ ះប ្ត ល រមនទីរ និងបណ្ណ រ រព័ត៌មន។ccxli េទះបីជ មជឈមណ្ឌ លេនះ មិនេផ្ត តសំខន់ែត 
េលើឯក រចបប់របស់ អ.វ.ត.ក ក៏ដំេណើ រករនីតិវធីិ និងសមធិផលៃនសវនករនឹងក្ល យជែផនកមួយេនកនុងវទិយ ថ ន 
េនះ។ 

ថ ប័នទំងពីរ ទំង ក្តីទូរនិមមិត និងវទិយ ថ នស្លឹករតឹ មិន្រតឹមែតជបណ្ណ រ ្ឋ ន ែដលផ្តល់ភពងយ 
្រសួលដល់អនកេ្របើ្របស់កនុងករែស្វងរកឯក រមនតៃម្លបុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏បុ៉ែន្តេបសកកមមៃនគេ្រមងនិមួយៗមនកមមវធីិអប់រ ំ
ដ៏មន្របសិទធភព េដើមបីធនថ ឯក ររបស់ អ.វ.ត.ក និងេសចក្តីសេ្រមចនន ចឲយអនកេ្របើ្របស់យល់ដឹង និងេ្របើ 
្របស់បន។ 

ខ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករក ងសមតថភព 

មេធយបយេផ ងេទៀត ែដលេសចក្តីសេ្រមច និងករអនុវត្តន៍ល្ៗអ េន អ.វ.ត.ក ្រតូវបនរក ទុក និងផ ព្វផ យ 
ដល់អនកជំនញវជិជ ជីវៈចបប់ គឺ មរយៈករអប់រ។ំ នេពលបចចុបបនន អងគករមួយចំនួនបនផ្តល់ជវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
សិកខ  និងវគគសិក នន េដើមបីធនថ គុណតៃម្លៃនតុ ករមិន្រតូវបនបត់បង់។ 

ករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិអប់រចំបប់ពក់ព័នធនឹង អ.វ.ត.ក ែដលល្អ្របេសើរជងេគ គឺករយិល័យឧត្តមសនងករ 
អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំេនកមពុជ េ យេរៀបចំជកិចចពិភក តុមូល ស្តីពីបញ្ហ ចបប់ ែដល 
មនករចូលរមួពីេមធវមីកពី អ.វ.ត.ក និងេមធវជីតិនន េរៀបចំជករទស នកិចចសិក របស់េច្រកមជតិេន 
អ.វ.ត.ក េរៀបចំស្រមបស្រមួលជកិចចពិភក រ ងអនកអនុវត្តន៍ចបប់ និងនិស ិតចបប់។ ករយិល័យឧត្តមសនងករ 
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អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ ក៏មនបំណងគំ្រទ និងជួយស្រមបស្រមួលនូវករផ្ល ស់ប្តូរចំេណះដឹង និងបទ 
ពិេ ធន៍របស់េច្រកម និងអនកអនុវត្តន៍ចបប់េន អ.វ.ត.ក ។ 

អងគភពមួយចំនួនៃន អ.វ.ត.ក ក៏បនចូលរមួបន ល់នូវេករដំែណលអប់រ ំ មរយៈករផ្តល់ជវគគបណ្តុ ះ 
ប ្ត លនន។ 

ករទទួល គ ល់ថ ករវវិត្តន៍ៃន្របព័នធចបប់កនុង្រសុកនឹងមិន្រតឹមែតជួយព្រងឹងសមតថភពេមធវ ី ែតែថមទំង 
បេងកើតនូវឱកសអប់រសំ្រមប់និសិ តចបប់ និងសិស វទិយល័យផងែដរ។ ឧទហរណ៍ មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជបន 
េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់និសិ តចបប់ ែដលមនរយៈេពលមួយសប្ត ហ៍ បនទ ប់ពី ករផ ព្វផ យ ល្រកមរបស់ 
“ឌុច” េ យពិភក ពីបញ្ហ ចបប់ជតិ និងអន្តរជតិ។ មជឈមណ្ឌ លេនះ ក៏មនែផនករ េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លមួយ 
េទៀត េនេពលចប់េផ្តើមជំនំុជ្រមះក្តីកនុងសំណំុេរឿង០០២។ កមមវធីិបរញិញ ប្រតចបប់ជភ អង់េគ្លសេន កលវទិយល័យ 
ភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បនក្ល យជៃដគូសហករណ៍ជមួយ អ.វ.ត.ក មរយៈករផ្តល់ឱកសដល់ 
និសិ តឲយេធ្វើកមមសិក  និងេរៀបចំជបទឧេទទសនមេន កលវទិយល័យេ យេមធវៃីន អ.វ.ត.ក ្រពមទំងេរៀបចំឲយមន 
ជសវនករគំរខូន តអន្តរជតិ។ 

គ. ករបេងកើតនូវសមភ រៈអបរ់ ំ

កនុងវស័ិយអប់រ ំ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំេនកមពុជ បន 
ចូលរមួវភិគទនដល់នីតិរដ្ឋ េ យបេងកើតជេសៀវេភែណនំ អំពី្រកម្រពហមទណ្ឌ កមពុជ។ នេពលបចចុបបនន ករបេងកើត 
េសៀវេភេនះ បនពនយល់យ៉ងចបស់នូវបបញញត្តិទំង យ ែដលមនេនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ េ យមន 
េសចក្តីកំណត់ពនយល់ ករបក្រ យបទបញជ  និងករអនុវត្តន៍របស់ អ.វ.ត.ក ។ េសៀវេភេនះ ក៏មនបំណងចង់ជួយសហគមន៍ 
កមពុជឲយយល់ដឹងចបប់ ចអនុវត្តន៍ និង ចអភិវឌ ន៍ខ្លួន េដើមបីជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ។ccxlii 

 

̣. Ю₤ş ŉ̋Б₤ĕĖЊŢť ĕ 

ករបេងកើតនូវបទ ្ឋ នយុត្តិធម៌ េដើមបី យតៃម្ល និងករក ងសមតថភពកនុងចំេ មអនកចបប់េនកមពុជ អ.វ.ត.ក 
មនសក្ត នុភពបន ល់ទុកេករដំែណលជែផ្លផក  និងជវជិជមនកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង 
អ.វ.ត.ក បនបេងកើតនូវវធិនអន្តវត្តជក់ែស្តង េដើមបីធនថ ករងររបស់ខ្លួន្របកបេ យអតថន័យ និង្របសិទធភពខពស់ 
ដល់សងគមកមពុជទំងមូល។ វធិនករទំងេនះរមួមនករែកែ្រប្រកម្រពហមទណ្ឌ ជតិ មរយៈករបក្រ យចបប់េន 
អ.វ.ត.ក ករបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពចបប់ និងកមមសិក របស់និស ិតចបប់េន អ.វ.ត.ក និងគេ្រមងបណ្ណ រ។ 
ករផ្តួចេផ្តើមបេងកើត និងករេលចេចញជរបូ ងៃន អ.វ.ត.ក គឺេដើមបីធននូវេករតំែណលកនុងករេលើកកមពស់យុតិ្តធម៌ និង 
្របព័នធចបប់ែដលមន្របសិទធិភពេនកមពុជ។ 

 

                                                            
i PHUN Vidjia, Director of PUC Legal Clinic and Law Lecturer, Paññāsāstra University of Cambodia (PUC). Jennifer Holligan 
from Royal University of Law & Economics Cambodia and Singapore Management University. 
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lxxxviSen David & Phak Seangly, Anti Corruption Unit Nabs First Suspects, Phnom Penh Post, Nov. 29, 2010, available at 
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2010112945041/National‐news/anticorruption‐unit‐nabs‐first‐
suspects.html (last visited Mar. 12, 2011) and Mom Kunthear, ACU Charges Pursat Prosecutor, Phnom Penh Post, Nov. 30, 
2011, available at http://khmernz.blogspot.com/2010/12/acu‐charges‐pursat‐prosecutor.html (last visited Mar. 12, 2011). 
The possible punishment is 20 years imprisonment, please see, Officials face 20 Years: ACU, Phnom Penh Post, Dec. 2, 
2010, p. 6. 
lxxxviiChun Sakada, 30 Tax Agents to Face Corruption Charges, VOA News, Dec. 1, 2010,http://www.voanews.com/khmer‐
english/news/30‐Tax‐Agents‐To‐Face‐Corruption‐Charges‐111114219.html (last visited Mar. 12, 2011). 
lxxxviiiChun Sakada, Anti‐Corruption Group Accuses Official of Marriage Graft, VOA News, Dec. 9, 2010, 
http://www.voanews.com/khmer‐english/news/Anti‐Corruption‐Group‐Accuses‐Officials‐of‐Marriage‐Graft‐
111593629.html (last visited Mar. 12, 2011). 
lxxxixVong Sokheng, Provincial Official in Graft Warning, Phnom Penh Post, Jan. 2, 2011, available at 
http://www.cam111.com/photonews/2011/01/03/69419.html (last visited Mar. 12, 2011). 
xcChun Sakada, Corruption Charges Leveled at Detained Police, Official, VOA News, Jan. 17, 2011, 
http://www.voanews.com/khmer‐english/news/Corruption‐Charges‐Leveled‐at‐Detained‐Police‐Officials‐113873149.html 
(last visited Mar. 12,2011). 
xciCCP (2007), Article 86‐88, Police Custody (Article 96‐102), Handing over of Person in Police Custody (Article 103‐104), 
Arrest Warrant (Article 195‐202), Provisional Detention (Article 203‐218), Detention Order (Article 219‐222) Article 116,  
306, 308, 353, Provisional Detention and Punishment Depriving of liberty (Article 502‐511), Parole (Article 512‐522), and 
Imprisonment in Lieu of Payment (Article 523‐533) of Criminal Procedure 2007 and CC (2010), Article 24, 31‐41, 43‐71. 
xciiSee further answer in Indicator II.6. 
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xciiiIt seems that the focus is on socio‐economic rights rather than law that deprive liberty of individuals. 
xcivSee websites (available in Khmer, English, and/or French) of National Assembly at http://www.national‐
assembly.org.kh/eng/ and Senate at http://www.senate.gov.kh/home/index.php?lang=km and Council of Minster 
http://www.pressocm.gov.kh/ (last visited Mar. 12, 2011). 
xcvWeb links to ministries and other public entities and relevant laws are available Senate at www.senate.gov.kh; Bar 
Association of the Kingdom of Cambodia at www.bakc.org (Khmer), Office of High Commissioner for Human Rights at 
http://cambodia.ohchr.org/KLC_pages/klc_english.htm, a German technical assistant agency, GTZ (not available online 
but soft copy circulated among academia and practitioners), or PUC Law Faculty at 
http://www.puc.edu.kh/faclaw/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14. 
xcviLegislative acts will become effective 10 days in the Capital after date of promulgation and 20 days in the whole 
country after date of promulgation (Article 93(1) of Cambodian Constitution). However, virtually all laws in Cambodia 
enter into force immediately its promulgation (See Article 93(2) of Cambodian Constitution).  
xcviiCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. VII, Art.93(3). 
xcviiiThe author is informed that more lexicons concerning criminal law and criminal procedure are being compiled. 
xcixSignificantly, there is series of law talk shows about criminal procedures recorded on a national TV, TVK, where three 
leading experts from Ministry of Justice are in panelled Some shows are creative because they raise legal awareness 
through a role play/performance by comedians before an explanation by a lawyer/legal practitioner or academia. Other 
shows are just a plain explanation by experts. The others may be a bit more interactive by responding to legal questions 
posted by audience (in a letter not a call‐in show). 
cSee in general, Konrad Adenauer Stiftung, 5 Democratic Development: Occasional Paper, (Jan. 2009). 
ciCC (2010), Art.9 & 10 and CCP (2007), Art.610 & 612. 
ciior circumstances where retroactive application of law is allowed, please see Royal University of Law and Economics, 
Introduction to Cambodian Law, 2007, pp. 82‐84.      
ciiiCCHR, Fair Trial Rights in Cambodia: First Bi‐Annual Report, Jul. 2010, p. 21. 
civRichard Blue, Evaluation of the Program on Rights and Justice (PRAJ), p. 10. 
cvCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Art.31(1) and CCP (2007), Art. 3. 
cviSee further at Indicator III and IV. 
cviiSurya P. Subedi, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia, U.N. Doc. No. 
4/HRC.15/46, September 2010, p. 9. 
cviiiU.N. GAOR, HRC, 6th Sess., Supra note xiv, at 2. 
cixCCP (2007), Art. 96. The police have to either hand‐over the suspect to prosecutor or release at the expiration of period 
of police custody (Article 103 of Code of Criminal Procedure). 
cxSee CCP (2007), Art. 205‐206 for reasons of provisional detention and Art.208‐214 for duration and extension of 
provisional detention. 
cxiSee Criterion II.8 of this report. 
cxiiSee CCP (2007), Art. 7 and 10 for principle and duration of statue of limitation and Art.11 for calculation of statute of 
limitation. 
cxiiiU.N. GAOR, HRC, 6th Sess., Supra note xiv, at 6. 
cxivCambodian government is still working on the mechanism. See Id, p. 2. 
cxvSee Cambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art. 39 and various articles in Criminal Code (Book 2 onward). 
cxviCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art.38(5). 
cxviiCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art.38(3). It should be noted that Code of Criminal Procedure (2007) allows 
an imposition of imprisonment in lieu of payment requested by civil party (CCP, Art. 533). 
cxviiiCCP (2007), Art. 103. 
cxixCCP (2007), Art. 205‐215. 
cxxJohn Marston, Cambodia in 2004: Deadlock, Political Infighting, and New Reign, Center for Studies of Asia and Africa, 
Apr. 2005, http://ceaa.colmex.mx/profesores/paginamarston/imagenespaginamarston/Ap05.htm (last visited Mar. 12, 
2011). 
cxxiU.N. GAOR, HRC, 6th Sess., Supra note xiv, at 3. 
cxxiiCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art.38(6&7). 
cxxiiiCCP (2007), Art.203 (Principle) and Art.205 (Reasons). 
cxxivCCHR, Supra note ciii, at 11. 
cxxvId, pp. 15‐16. 
cxxviCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art.38(9). 
cxxviiCCP (2007), Art.98, 143, 304(2). 
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cxxviiiSee CCP (2007) for main articles concerning access to legal counsel at Article 46(2) (Citation), Article 48(2) (Procedure 
of immediate appearance), Article 97(1)(5) (Record of police custody) Article 98 (Assistance of lawyer during police 
custody), Article 143(3&4) (Right to counsel and right to legal aid), Article 145 (Presence of counsel during interrogation or 
investigation by investigating judge ‐ suspect has the right to be informed about counsel and legal aid), Article 149 (Right 
of defense during pre‐trail detention), Article 167&170 (Performing and concluding expert’s task in the presence of 
lawyer), Article 300 (Right to counsel during hearing), Article 301 (Right to compulsory legal aid, in case of felony and 
juvenile defendant), and Article 304 (Right to counsel informed by prosecutor), Article 426 (Appointment of Lawyer), and 
Article 510 (Communication between detainee and his lawyer). 
cxxixCCP (2007), Art. 98. 
cxxxU.N. GAOR, HRC, 6th Sess., Supra note xiv, at 6. 
cxxxiCCHR, Supra note ciii, at 15. 
cxxxiiSee BAKC, Legal Profession in Cambodia, 2005, pp. 101‐139.  
cxxxiiiInternal Regulation of BAKC. See Telstra, Big Pond, available at 
http://www.bigpond.com.kh/council_of_jurists/Judicial/jud008g.htm (last visited Mar. 12, 2011). 
cxxxivLaw on Bar, Art.29(3). 
cxxxvThe poor are those who have no property, no income, or who receive insufficient income to support their living. 
Poverty is determined by the Chief Judge of the Courts and the Chiefs of the Court Clerks following an on‐site 
investigation. See further Internal Regulation of the Bar of the Kingdom of Cambodia, Article 6 & 7. 
cxxxviLaw on Bar, Art. 30. 
cxxxviiLaw on Bar, Art. 29. 
cxxxviiiInternal Regulation of BAKC, Art. 7. 
cxxxixCouncil for Legal and Judicial Reform, Legal Aid in Cambodia, Practices, Perceptions, and Needs, December 2006, pp. 1 
& 13‐18, available at http://www.ewmi‐
praj.org/download/legalaid/Legal%20Aid%20in%20Cambodia%20study%20report.pdf (last visited Mar. 12, 2011). 
Examples of some legal aid NGOs, please see these links Cambodia Defenders Project at http://www.cdpcambodia.org; 
Legal Aid of Cambodia at http://www.lac.org.kh; and Legal Support for Children and  
Women at www.lscw.org. 
cxlId, pp. 1‐2. 
cxliSee for example Thet Sambath, Legal Aid Group Shuts Two Provincial Offices due to Lack of Funding, Phnom Penh Post, 
Jun. 9, 2009, available at http://khmernz.blogspot.com/2009/06/legal‐aid‐group‐shuts‐two‐provincial.html (last visited 
Mar. 12, 2011). 
cxliiCCP (2007), Art.97, 325, and 330. See also CCP (2007), Art. 48 (Procedure of immediate appearance). 
cxliiiCCP (2007), Art.145 (Presence of lawyer during interrogation). 
cxlivCCP (2007), Art.48(7). 
cxlv15 days if the accused person lives in the territorial jurisdiction of the court of first instance; 20 days if the accused 
person lives in other places of national territory; 2 months if the accused person lives in a country bordering the Kingdom 
of Cambodia; 3 months if the accused person lives in other places. If the accused person is in detention, no duration of 
time is required. 
cxlviThis also implies sufficient facilities to prepare for the case. 
cxlviiCCHR, Supra note ciii, at 12‐13. 
cxlviiiIn 60 of 199 trials, defense lawyer raised issue of adequate time and facilities. See CCHR, Supra note ciii, at 14. See 
also another obstacle of having adequate time to prepare for the case in indicator II.9.  
cxlixCCP (2007), Art.283(2). 
clCCP (2007), Art.303 & 304. 
cliCCP (2007), Art. 305. 
cliiSee CCP (2007), Art. 208‐214. 
cliiiCCHR, Supra note ciii, at 11‐12. 
clivCCP (2007), Art.298 & 324. 
clvSee CCP (2007), Art. 365‐372& 409‐416. 
clviCCHR, Supra note ciii, at 18‐19. 
clvii1‐3 months statute of limitation for appeal to Court of Appeal (Article 381‐383 of Code Criminal Procedure). 
clviii1 month statute of limitation for appeal to Supreme Court (Article 420 ‐Time Period for Request for Cassation of Code 
of Criminal Procedure). 
clix.  See CCP (2007), Art. 373‐408 for authority and procedures of Court of Appeal and admissibility and effect of appeal 
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and Art.417‐442 for request for cassation to Supreme Court. 
clxSee CCP (2007), Art. 443‐455 for Motion for Review of Proceeding. 
clxiCCP (2007), Art.55 for Special Composition of Investigation Chamber of Court of Appeal, Art.257 for Registry of Appeals 
and Requests of Code of Criminal Procedure, and Art.266‐277 for Appeal against various orders of Investigating Judge. 
clxiiLICADHO, In Absentia: The Right of Appeal & Cambodia’s Inmate Transportation Crisis, Feb. 2010, pp. 1‐5. 
clxiiiId, p. 1. 
clxivAccording to Article 389 of Code of Criminal Procedure detainee pending appeal “shall be transferred without delay by 
the order of the Prosecutor to the nearest prison or detention centre to the seat of the Court of Appeal.” This transfer 
should take place after the court notifies the General Prosecutor of the appeal hearing date (Article 388 of Code of 
Criminal Procedure) 
clxvLICADHO, Supra note clxii, at 4. 
clxviCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. III, Art.38(5). 
clxviiCCP (2007), Art.321(1). 
clxviiiCCP (2007), Art. 321. 
clxixCCP (2007), Art.143 (Notification of Placement under Judicial Investigation). 
clxxCCHR, Supra note ciii, at 20‐21. See also Indicator II.4. 
clxxiSee these links Asian Human Rights Commission at http://www.humanrights.asia/news/ahrc‐news/AHRC‐STM‐130‐
2010;  International Center on Human Rights and Drug Policy at http://www.humanrightsanddrugs.org/?p=861; LICADHO 
Project Against Torture at http://www.licadho‐cambodia.org/programs/project.php; LICADHO Press Release at 
http://www.licadho‐cambodia.org/pressrelease.php?perm=89; and Asian Legal Resource Center at 
http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/unar_cat_cam_2003/322/ (last visited Mar. 12, 2011). 
clxxiiCCP (2007), Art.7 (Extinction of Criminal Action), Art.12 (Res Judicata), Art.264, and Art. 439. 
clxxiiiSee Indicator II.9. 
clxxivLaw on Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Art. 40. The scope of any amnesty or pardon that may 
have been granted prior to the enactment of this Law is a matter to be decided by the Extraordinary Chambers. It would 
be interesting to see what the decision of ECCC will be in future hearing. There is an argument that a constitutionally valid 
pardon given to Ieng Sary and Khieu Samphan was only to shield the two accused from death sentence and confiscation 
order issued by a genocide tribunal in 1979, said a deputy co‐prosecutor. See AFP, Former Khmer Rouge Minister Claims 
Royal Amnesty, Jul. 3, 2008, available at http://ecccreparations.blogspot.com/2008_07_01_archive.html (last visited Mar. 
12, 2011). 
clxxvCambodia CONST. (Sep. 24, 1993), Art.128(2). 
clxxviSee Indicator I.3: Accountability of public official before the laws. 
clxxviiCCP (2007), Art.2 (Criminal and Civil Actions). 
clxxviiiCC (2010), Art.1, 2, and 8 and CCP (2007), Art. 2. 
clxxixCCP (2007), Art. 14. 
clxxxSee Also Indicator I.3 for accountability of government officials before the law. 
clxxxiADHOC & Forum‐Asia, Joint Submission on Key Human Rights Problems in Cambodia for UPR Cambodia 2009, p. 5 and 
Alliance for Freedom of Expression in Cambodia, Joint Submission on Freedom of Expression for UPR Cambodia 2009, p. 7.   
clxxxiiArbitration Council is one leading example of an alternative to court that can be legitimate, accessible, predictable, 
equitable and transparent . 
clxxxiiiThe effectiveness of these dispute resolution bodies are mentioned in CCHR, Business and Human Rights in 
Cambodia: Constructing the Three Pillars, November 2010, p. 6. 
clxxxivThe request can be made by the Chairman (of national assembly or senate) or of at least 1/10 of its members, the 
King or the Prime Minister. Ch. VII, Art. 88 and Ch. VIII, Art. 111. 
clxxxvCambodian CONST. (Sep. 24, 1993), Ch. VII, Art. 83 and Ch. VIII, Art. 107. 
clxxxviPlease see indicator I.1 of this report for more information 
clxxxviiEWMI, Cambodia Enact Peaceful Demonstration Law through Consultative Process, n.d.,http://www.ewmi‐
praj.org/news.asp?nID=13 (last visited Mar. 12, 2011). 
clxxxviiiSee in general Cooperation Committee for Cambodia (CCC) at http://www.ccc‐cambodia.org/ccc‐project/ngo‐
law/135‐anti‐corruption.html (last visited Mar. 12, 2011). 
clxxxixSee CCC, Latest Updated News on Association and Non‐Governmental Organizations, Jan. 5, 2011, http://www.ccc‐
cambodia.org/ccc‐project/ngo‐law/73‐ngo‐law.html (last Visited Mar. 12, 2011). See also CCC, Articles about NGO Law on 
Newspaper, n.d., http://www.ccc‐cambodia.org/press‐clips.html (last visited Mar. 12, 2011). 
cxcSurya P. Subedi, cvii, p. 5. 
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cxciCriminal action and complaint may be initiated by prosecutor and victim (Article 4 ‐6 of Code of Criminal Procedure). 
cxciiThese associations are Associations for Eliminating All Forms of Sexual Violence, Domestic Violence or Violence against 
Children, Association of Elimination All Forms of Kidnapping, Human Trafficking and Commercial Sexual Exploitation, and 
Association for Eliminating All Forms of Racism and Discrimination. See CCP (2007), Art. 17‐20. 
cxciiiCCP (2007), Art.15, 16 and 22. 
cxcivPlease see this link for the chart and summary explanation Constitutional Council of Cambodia at 
http://www.ccc.gov.kh/english/index.php (last visited Mar. 12, 2011). 
cxcvPlease see Senate at www.senate.gov.kh and National Assembly at www.national‐assembly.org.kh. 
cxcviCCP (2007), Art.316, 392, and 434. 
cxcviiCCP (2007), Art. 317. 
cxcviiiCCP (2007), Art. 359. 
cxcixTwo courts: in the Capital City, Phnom Penh and a neighbouring provincial court, Kandal. 
ccCCHR, Supra note ciii, at 11. 
cciSee example of hearing schedule of Supreme Court (in Khmer) at http://www.supremecourt.gov.kh/index.php/en/2010‐
11‐30‐02‐20‐01. Only Schedule of hearing in January and February 2011 is posted. The website is in progress and decision 
is not yet fully updated. Only judgment of civil case in 1994‐1995 is available. 
cciiCCP (2007), Art. 347. 
cciiiSee Indicator II.2 for relevant legal provisions. 
ccivADHOC & Forum‐Asia, Joint Submission on Key Human Rights Problems in Cambodia for UPR Cambodia 2009, p. 1. 
ccvADHOC & Forum‐ASIA, Supra note cciv, at 1‐2; Center on Housing Rights and Eviction et al., Joint Submission on Right to 
Adequate Housing in Cambodia for UPR Cambodia 2009, pp. 5‐6. 
ccviA Special Rapporteur wrote in September 2010 in his report that there were government efforts in strengthening of the 
legal framework to manage the issue of urban evictions and Relocations. See Surya P. Subedi, Supra note cvii, at 4‐5.   
ccviiSee this news for general information about World Bank’s Project on land titling and development at Chun Sakada, 
Inspection Faults World Bank Program in Lake Eviction, VOA News, Mar. 9, 2011,http://www.voanews.com/khmer‐
english/news/Inspection‐Faults‐World‐Bank‐Program‐in‐Lake‐Evictions‐117646673.html (last visited Mar. 12, 2011). 
ccviiiU.N. GAOR, HRC, 6th Sess., Supra note xiv, at 7. 
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